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Предговор 
На 18 декември 2008 г. Общото събрание на ООН изслуша декларацията, 
изготвена от Франция и Нидерландия от името на Европейския съюз и 
подкрепена от шестдесет и шест държави от всички части на света. В нея 
се призоваваше за декриминализиране на хомосексуализма и се осъждаха 
нарушенията на правата на човека, основани на сексуалната ориентация и 
половото самоопределяне. 

В Европейския съюз член 13 от Договора за ЕО забранява всяка 
дискриминация, основана на сексуалната ориентация, а Хартата за 
основните права на Европейския съюз е първата международна харта за 
правата на човека, в която е изрично включен терминът „сексуална 
ориентация“. Правното проучване, което публикувахме през юни 2008 г., 
показва, че държавите-членки на ЕС вече предоставят доста всеобхватна 
защита срещу дискриминация, основана на сексуалната ориентация, 
докато през юли 2008 г. Европейската комисия предложи по-силна защита 
на територията на ЕС срещу дискриминацията на всички основания. 

Социалното положение вдъхва обаче тревога. През последните години 
редица събития в държавите-членки на ЕС, например забраните за 
парадите на гордостта, подбуждането към омраза от политици и изявления 
на нетърпимост от страна на религиозни лидери, изпратиха тревожни 
сигнали и породиха нови дебати за размерите на хомофобията и 
дискриминацията срещу лесбийки, гей, бисексуални и транссексуални 
лица (ЛГБТ) в Европейския съюз. Тези събития подтикнаха Европейския 
парламент да приеме през 2005 г. резолюция, осъждаща хомофобията и 
дискриманицята, основани на сексуалната ориентация. 

Две години по-късно, през лятото на 2007 г., Европейският парламент 
поиска от новосъздадената Агенция за основните права да изготви 
всеобхватен сравнителен доклад за всички държави-членки на ЕС във 
връзка с положението относно хомофобията и дискриминацията, основани 
на сексуалната ориентация. В отговор Агенцията извърши през 2007 и 
2008 г. работа по широкомащабен проект за проучване на правните и 
социалните аспекти. 

Този всеобхватен доклад, състоящ се от две части, правен и социален 
анализ, беше представен на Европейския парламент и неговата Комисия 
по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи като 
доказателство в подкрепа на мерките, необходими за спазване, защита и 
насърчаване на основните права на ЛГБТ лицата в целия ЕС. 
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Социалният анализ в тази публикация се основава на данни и информация 
за контекста от националните доклади на всички държави-членки на ЕС. 
Уникален материал беше събран чрез интервюта на място с 
неправителствени организации на ЛГБТ, органите за равно третиране и 
административните органи във всички държави-членки и анкети със 
заинтересованите страни. Тези нови данни бяха съчетани със задълбочено 
проучване на съществуващите академични изследвания и обзорите на 
Евробарометър и така беше изготвена втората част на нашия доклад като 
всеобхватен социален анализ, допълващ правния анализ на FRA, издаден 
през юни 2008 г.  

Този труд показва, че сегашното положение с човешките права на 
лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица е 
незадоволително. Много ЛГБТ лица са подложени на дискриминация, 
нагрубяване и тормоз и, което е още по-тревожно, бяха открити и случаи 
на физически нападения. В училищата се използват обидни думи за 
гейовете и лесбийките. Тормозът понякога е всекидневна практика на 
работното място. Връзките между такива хора често са лишени от 
възможността за взаимно осигуряване като законни партньори. В 
домовете за възрастни хора рядко има разбиране на потребностите на 
ЛГБТ лицата.  При тези обстоятелства „незабележимостта“ се превръща в 
стратегия на оцеляването. В общност като Европейския съюз, базирана на 
принципите на равно третиране и антидискриминационно 
законодателство, това е неприемливо. 

Какво трябва да се направи?  

Ефикасната борба с нарушенията на човешките права изисква на първо 
място твърда политическа ангажираност към принципите на равно 
третиране и недопускане на дискриминация. Политическите лидери на 
европейско и национално равнище трябва да заемат категорично 
становище срещу хомофобията и дискриминацията срещу ЛГБТ и 
транссексуалните лица, съдействайки по този начин за положителна 
промяна на публичното отношение и поведение. 

На второ място, тази борба се нуждае от добро познаване на положението 
въз основа на твърди данни, което да послужи като база за разработване 
на основаващи се на фактите политики и мерки. Настоящото проучване 
представлява важна положителна стъпка в тази насока. Но органите за 
равно третиране и другите специализирани органи в много държави-
членки все още трябва да разработят механизми за събиране на данни, да 
насърчават научните изследвания и активно да поощряват ЛГБТ лицата да 
заемат активна позиция и да подават жалби срещу случаите на 
дискриминация.  

  4 

Пр
ев
од
ът

 не
 е 
пр
ов
ер
ен



Съдържащите се в настоящия доклад становища предоставят, както 
изисква това нашият регламент, на институциите на ЕС и на държавите-
членки необходимото съдействие и компетентност в подкрепа на 
предприеманите от тях в присъщите им области мерки или действия, 
насочени към пълното зачитане на основните права. 

В заключение искам да изкажа благодарност за тяхната работа на 
служителите на агенцията, на Caroline Osander, ръководител на проект от 
Датския институт за правата на човека, на ръководителя на проект 
Mikael Keller и на консултанта Mads Ted Drud-Jensen от COWI. 

Morten Kjærum 

Директор, Агенция на Европейския съюз за основните права   
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Резюме 
Контекст 

Принципът на равното третиране представлява основна ценност на 
Европейския съюз. Хартата на основните права на Европейския съюз е 
първият международен инструмент за правата на човека, който изрично 
забранява дискриминацията, основана на „сексуалната ориентация“, в член 
21, параграф 1:  

„Забранена е всяка форма на дискриминация, основана по-специално на 
пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични 
характеристики, език, религия или убеждения, политически или други 
мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, 
рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация.“  

До Договора от Амстердам ударението на законовите действия на ЕС в 
това отношение беше върху предотвратяване на дискриминацията, 
основана на националност и пол. Член 13 от Договора от Амстердам 
предостави на Общността нови права за борба с дискриминацията, 
основана на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална ориентация. Вследствие на това бяха 
постановени две нови директиви на ЕО с антидискриминационен 
характер: Директивата за равно третиране на расите и Директивата за 
равно третиране в областта на заетостта. Обаче защитата срещу 
дискриминация, основана на сексуалната ориентация, се осигурява от 
Директивата за равно третиране в областта на заетостта единствено в тази 
област.  

През юни 2007 г. Европейският парламент поиска от Агенцията за 
основните права да изготви всеобхватен, сравнителен доклад във връзка с 
положението относно хомофобията и дискриминацията, основани на 
сексуалната ориентация, в държавите-членки на Европейския съюз с цел 
да окаже съдействие на Комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи на Европейския парламент при обсъждане на 
необходимостта от директива, обхващаща всички основания за 
дискриминация, изброени в член 13 от Договора за ЕО, за всички сектори, 
посочени в Директивата за равно третиране на расите 2000/43/ЕО. Тези 
сектори са образование, социално осигуряване, здравеопазване и достъп 
до предоставяне на стоки и услуги.  

В отговор агенцията подготви и започна през декември 2007 г. работа по 
голям проект, който в съответствие с нейната социално-правна 
интердисциплинарна методология се състои от две части. Първата част, 
публикувана през юни 2008 г., съдържа всеобхватен, сравнителен правен 
анализ на положението в държавите-членки на Европейския съюз. 
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Сравнителният правен анализ се основава на 27 национални правни 
проучвания, обхващащи всички държави-членки и изготвени въз основа 
на подробните указания на FRA. Втората част, която е настоящата 
публикация, е всеобхватен, сравнителен социален анализ, основаващ се на 
налични данни от целия Европейски съюз, както и на научни изследвания 
на място, състоящи се от интервюта и дискусии около кръглата маса със 
съответните ключови заинтересовани страни, извършени от Датския 
институт за правата на човека (DIHR) и международната консултантска 
фирма COWI. 

 

 

1. Основни констатации  

Сегашното социално положение на лесбийките, гейовете, бисексуалните и 
транссексуалните лица (ЛГБТ) представлява проблем за Европейския 
съюз. Лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица са 
подложени на дискриминация, нагрубяване и тормоз в ЕС. Това става 
често под формата на унизителни изказвания, ругатни и обиди или 
използване на оскърбителен език, а също, което е по-тревожно, на 
словесни и физически нападения. Както показаха резултатите от обзора за 
дискриминацията на Евробарометър от юли 2008 г., средно повече от 
половината граждани на ЕС смятат, че дискриминацията, основана на 
сексуалната ориентация, е широко разпространена в тяхната страна. 

Нашето изследване показва също, че във всекидневния си живот ЛГБТ 
лицата са изложени на хомофобия; на ирационалния страх и антипатия 
към хомосексуализма и лесбийките, гейовете и бисексуалните лица, които 

Точното изброяване на проблемите, разглеждани в 
настоящия доклад, е следното: „хомофобия, трансфобия и 
дискриминация, основана на сексуалната ориентация, 
половото самоопределяне и проявлението на пола. 
Определения на всички тези понятия могат да се намерят в 
глава „Обяснение на термините“ от раздел „Въведение и 
термини“. Когато е необходимо за точност на значението, 
всички тези термини ще бъдат използвани в пълната си 
форма. Все пак, за по-голяма лекота на изложението в 
някои части на доклада всички тези области ще се приемат 
за включени в названието „хомофобия“ и „дискриминация, 
основана на сексуалната ориентация“; терминът 
„хомофобия и свързани с нея въпроси“ ще бъде също 
използван понякога като включващ всички останали 
области. 
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са плод на предразсъдъци. Транссексуалните лица са подложени по 
подобен начин на трансфобия. 

Дискриминацията, хомофобията и трансфобията оказват въздействие 
върху живота и избора, който ЛГБТ лицата правят във всички области на 
социалния живот. Още от най-ранните им години обидните думи, 
използвани за гейовете и лесбийките в училище, ги учат да остават 
незабележими; често те са подложени на тормоз и дискриминация на 
работното място; в много страни не могат да стабилизират връзките си 
като законни партньори; рядко виждат положително представяне на ЛГБТ 
лицата в медиите; когато търсят лекарска помощ за себе си или за своя 
партньор, се въздържат да се разкрият в условия, където 
хетеросексуалността се приема за даденост; в домовете за възрастни хора 
техните потребности рядко се признават и разбират. А ако са бежанци, 
търсещи убежище от преследване в трети страни поради сексуална 
ориентация или полово самоопределяне, често са посрещани с недоверие 
или, още по-лошо, получават просто отказ, дори ако в страната, от която 
са избягали, хомосексуализмът е престъпление. 

Страхът от дискриминация, хомофобия и трансфобия допринася за 
„незабележимостта“ на ЛГБТ лицата в много части на Европа и при най-
различни социални условия. ЛГБТ лицата често възприемат 
„незабележимостта“ като „стратегия на оцеляването“ поради усещането за 
повишен риск от дискриминация. Това допринася за сравнително малкия 
брой жалби срещу дискриминация, основана на сексуалната ориентация, 
половото самоопределяне или проявлението на пол, в ЕС в сравнение с 
жалбите от дискриминация на други основания.  

Някои различия между държавите-членки 

Основното право за свобода на събиранията се нарушава в някои държави-
членки, било от административните органи, било от нападенията на 
„контрадемонстрации“. За такива инциденти се съобщава в пет държави-
членки (България, Естония, Латвия, Полша и Румъния). Освен това в тези 
и в шест други държави-членки (България, Чешката република, Кипър, 
Унгария, Италия и Малта) призивите за повече права на ЛГБТ лицата са 
неизменно посрещани с негативни реакции от някои политици и 
представители на религиозни институции или групи.   

В други държави-членки обаче организациите на ЛГБТ са провели паради 
на гордостта често при участието на министри, политически партии, а в 
някои случаи и на религиозни организации:  в Нидерландия към парада 
„Канал Прайд“ през 2008 г. в Амстердам са се присъединили трима 
министри, представляващи кабинета, и кметът на Амстердам. В Австрия 
сред 120-те хиляди участници в парада на гордостта през 2008 г. е органът 
на град Виена за равно третиране; в Швеция министърът по въпросите на 
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ЕС е открил ЕвроПрайд парада в Стокхолм през 2008 г., привличайки 
повече от 80 000 участници, сред които шведската Лутеранска църква; в 
Испания в парада на гордостта в Мадрид през 2008 г. е взел участие 
министърът на равното третиране и стотици хиляди участници от цяла 
Европа; във Франция повече от половин милион души са участвали в 
парада на гейовете в Париж (Paris Gay Pride) през 2008 г., в това число и 
кметът на Париж. 

Друг проблем, който беше вече анализиран в правното проучване на FRA, 
се отнася до различията между държавите-членки по отношение на 
партньорските права. Четиринадесет държави-членки (Австрия, България, 
Кипър, Естония, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, 
Малта, Полша, Румъния и Словакия) не предоставят партньорски права на 
ЛГБТ лица, но три държави-членки (Белгия, Нидерландия и Испания) са 
дали на еднополовите двойки пълни брачни права. Липсата на 
партньорски права означава, че еднополовите двойки нямат достъп до 
редица права и облаги, на които се радват разнополовите двойки. 

Големи различия между държавите-членки на ЕС има също по отношение 
на общественото мнение към ЛГБТ лицата и техните проблеми. 
Например, проучването на Евробарометър относно дискриминацията през 
2006 г. установява, че мнозинството от населението на Нидерландия 
(82 %), Швеция (71 %) и Дания (69 %) подкрепя еднополовия брак за 
разлика от твърде ограничено малцинство в негова полза в Румъния, 
(11 %), Латвия (12 %) и Кипър (14 %). Също така докато в Нидерландия 
91 % от населението са съгласни да имат хомосексуален съсед, в Румъния 
само 36 % са на същото мнение. Проучването на Евробарометър относно 
дискриминацията през 2008 г., използващо десетточкова „скала за 
приемливост“, дава подобни резултати: шведските (9,5), нидерландските и 
датските респонденти (9,3) намират за „най-приемливо“ да имат 
хомосексуален съсед, но много по-ниско равнище на „приемливост“ е 
установено в България (5,3), Латвия (5,5) и Литва (6,1). 

Някои различия в държавите-членки  

Струва си да бъдат отбелязани и различията вътре във държавите-членки, 
проявили се при проучването на Евробарометър. Те се отнасят до: (1) 
хората с отрицателно поведение към ЛГБТ лицата (напр. възрастните 
повече от младите, мъжете повече от жените, по-малко образованите от 
добре образованите); (2) ситуациите, при които има тенденция ЛГБТ 
лицата да се възприемат по-отрицателно (напр. когато се грижат за деца 
или обучават деца, или като близки роднини предизвикват по-враждебни 
реакции, отколкото като приятели или лекари); и (3) хората, които са най-

1  Унгария започна процедура за въвеждане на закон относно регистрацията на еднополови 
двойки, но той е отменен от унгарския Конституционен съд през декември 2008 г. 
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засегнати от престъпления от омраза или нагрубяване (напр. младите 
повече от възрастните).  

Отношение към ЛГБТ лицата  

Според проучването на Евробарометър отношението към ЛГБТ лицата 
варира значително между държавите-членки на ЕС в зависимост от 
контекста, в който са поставени тези лица. Най-положителни са 
резултатите, когато на хората се задава въпросът дали искат 
хомосексуалист за съсед. Най-отрицателни резултати се получават на 
въпроса дали на хомосексуалните лица трябва да се разреши да 
осиновяват деца. 

В страните със силна законодателна защита на правата на ЛГБТ лицата, 
включително правото на законно партньорство, общото отношение към 
тези хора показва по-положителна тенденция. 

Отношението към транссексуалните лица е значително по-отрицателно в 
сравнение с отношението към лесбийките, гейовете и бисексуалните.  

Престъпления от омраза и подбуждане към омраза  

Хомофобните престъпления от омраза въздействат по различни начини 
върху ЛГБТ лицата. Словесната агресия е най-често срещаният вид 
инциденти от омраза и обикновено тя се проявява на публични места. 
Младите хора са обект на нападения по-често от другите възрастови групи 
(включително нагрубяване в училище), а лесбийките и бисексуалните 
жени са изложени с по-голяма вероятност на сексуални нападения или 
нападения в частни жилища, отколкото гейовете и бисексуалните мъже. 
Извършителите обикновено са млади мъже в групи. През последните 
години са регистрирани няколко случая на смъртоносни нападения срещу 
транссексуални лица.  

Непълното регистриране е основна характеристика на хомофобните и 
трансфобните престъпления, както и при другите видове престъпления от 
омраза. Повечето държави-членки не притежават необходимите 
инструменти за докладване на такива инциденти в полицията, като 
докладване от самите потърпевши или от трета страна и подпомогнато 
докладване. Полицейските служители в повечето държави-членки не са 
достатъчно обучени как да идентифицират и да се справят с 
престъпленията от омраза. Непълното регистриране се обяснява също с 
нежеланието на повечето ЛГБТ жертви да разкрият половото си 
самоопределяне, често защото органите на властта не проявяват 
чувствителност към тяхното положение или защото не са обучени как да 
постъпват при такива инциденти, за да окажат помощ на жертвата. 
Непълното регистриране е сериозен проблем, защото води до официални 
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цифри, които не разкриват реалния мащаб на проблема. Освен това в ЕС 
се извършват малко изследвания относно броя, характера, извършителите 
и жертвите на хомофобни и трансфобни престъпления от омраза. 

Нападенията на места, където се събират ЛГБТ лица, представляват 
проблем за някои държави-членки. Неправителствени организации на 
ЛГБТ лица са подлагани на вандалски нападения, а други места за 
събиране са опожарени или клиентите са сериозно тормозени или 
атакувани. 

Подбуждане към омраза срещу ЛГБТ лица се наблюдава, наред с други 
обстоятелства, при политически дебати относно правата на ЛГБТ лицата 
или по време на контрадемонстрации при публични ЛГБТ прояви, като 
паради на гордостта. Хомофобни изявления на политически и религиозни 
дейци се появяват в медиите. В тези изявления ЛГБТ лицата се представят 
често като противоестествени, болни, отклоняващи се от нормата, 
свързани с престъпността, неморални или социално дестабилизиращи. 

Интернет, като платформа за публикуване на подбудителства към омраза, 
буди особена загриженост. По време на изследванията на място 
неправителствените организации на ЛГБТ лица и националните органи за 
равно третиране изтъкнаха, че поради характера на интернет не е лесно 
извършителите да бъдат намерени или преследвани. 

Свобода на събиранията  

ЛГБТ лицата са упражнили правото си на свобода на събиранията при 
борбата си срещу хомофобията и кампаниите в защита на правата на ЛГБТ 
лицата ― главно по време на паради на гордостта или други подобни 
събирания и прояви. През последните години забрани или 
административни препятствия са създали проблеми за организирането на 
законни, мирни демонстрации на ЛГБТ лица в Естония, Латвия, Литва, 
Полша, Румъния и България, въпреки че, с изключение на Литва, 
неправителствените организации на ЛГБТ са успели впоследствие да 
осъществят проявите в тези държави-членки.  

В някои държави-членки административните органи не са могли или не са 
искали да осигурят безопасността на участниците в ЛГБТ демонстрации 
срещу нападения на контрадемонстранти. През последните пет години 
нападения от този вид е имало в Швеция, Естония, Латвия, Полша, 
Чешката република, Унгария, Италия, Румъния и България. Подобни 
инциденти са били често съпътствани с хомофобни публични изявления 
или подбуждане към омраза. 

В някои държави-членки неправителствените организации на ЛГБТ лица 
са имали също проблеми с наемането на помещения за политически или 
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културни дейности, а организатори на публични дебати за ЛГБТ са се 
натъкнали на проблеми при получаване на достъп до културни или 
политически събирания. 

Пазар на труда 

Незабележимостта на ЛГБТ лицата и сравнително ниското равнище на 
регистрирани жалби затруднява определянето на размерите на 
хомофобията, трансфобията и дискриминацията, основани на сексуалната 
ориентация и половото самоопределяне. Общият недостиг на 
осведоменост за правата в съчетание с нежеланието на ЛГБТ лицата да 
признаят своята сексуална ориентация, полово самоопределяне или 
проявление на пола на открито съдебно заседание, може да обясни 
отчасти това явление. Изследванията и докладите на неправителствените 
организации сочат обаче, че ЛГБТ лицата стават често обект на 
хомофобия и дискриминация на работното място по няколко начина: 
пряка дискриминация, тормоз, нагрубяване, осмиване и социално 
„замразяване“.  

Много работни места не се смятат за „безопасни“ за служители с ЛГБТ 
ориентация. При все че данните варират в зависимост от националните 
условия, проучванията и интервютата на място доказват, че повечето от 
ЛГБТ лицата обикновено не желаят да разкриват сексуалната си 
ориентация на своето работно място.  

Отрицателни преживявания в миналото, страхът от дискриминация, 
рискът от уволнение и качеството на работната среда са факторите, 
определящи съвместно решенията на ЛГБТ лицата относно откритостта; 
има данни, че скриването на сексуалната ориентация може да окаже 
отрицателно въздействие върху здравето и доброто самочувствие на ЛГБТ 
служителите. 

Съществуването на политики за равно третиране и многообразие на 
работното място и решаващата роля на ръководството за прилагането на 
тези политики определят дали ЛГБТ лицата ще възприемат работната си 
среда като безопасна и приобщаваща. Данните показват, че ефикасното 
законодателство за равно третиране на работното място дава право на 
ЛГБТ лицата да подават официално жалби в случаи на дискриминация.  

Образование 

Инциденти на нагрубяване и тормоз на ЛГБТ лица са регистрирани в 
учебните заведения в целия ЕС. Словесната хомофобия и трансфобия са 
нещо обичайно и думата „гей“ се използва обикновено по оскърбителен 
начин. 

  13 

Пр
ев
од
ът

 не
 е 
пр
ов
ер
ен



Нагрубяването и тормозът водят до сериозни последици за ЛГБТ 
младежите, влияейки върху успеха им в училище и доброто им 
самочувствие. Подобни преживявания може да доведат до социална 
маргинализация, здравни проблеми или отпадане от училище. 
Съществуващите проучвания и срещите с неправителствените  ЛГБТ 
организации показват, че училищните власти в ЕС обръщат малко 
внимание на хомофобията и на нагрубяването на ЛГБТ лицата. 
Проучванията показват също, че на учителите им липсват осведоменост, 
стимули, умения и инструменти за разпознаване и справяне с тези 
проблеми.  

Липсата на разпознаване, представяне и положителен имидж на ЛГБТ 
лицата в образованието в повечето държави-членки на ЕС е друг проблем, 
повдигнат от неправителствените организации, тъй като той води до слаби 
осведоменост, чувствителност и разбиране, допринасящи за социалната 
изолация на ЛГБТ учениците. Учителите рядко са обучени, подготвени 
или склонни да обсъждат въпроса за половото самоопределяне и 
сексуалната ориентация. 

Здравеопазване 

Някои факти от проучванията показват, че ЛГБТ лицата са подложени на 
дискриминация в здравеопазването. Отрицателният опит включва 
окачествяване на сексуалната им ориентация като смущение или болест. 
Трудно е обаче да се определи истинската степен на дискриминация 
срещу ЛГБТ лицата в здравеопазването, тъй като те имат склонност да 
скриват сексуалната си ориентация.  

Проучванията и анкетите на място показват както положителни, така и 
отрицателни реакции от страна на персонала в здравеопазването, когато 
едно ЛГБТ лице разкрие своята сексуална ориентация или полово 
самоопределяне. Отрицателното отношение към ЛГБТ лицата или 
усещането за риск от такова отношение може да накара някои ЛГБТ лица 
да избягват да търсят здравни грижи.  

Освен това общият здравен статус на ЛГБТ лицата причинява сериозна 
загриженост. Съществуващите изследвания свързват хомофобията, 
трансфобията, тормоза или маргинализацията с общо взето лошо умствено 
и физическо здраве на ЛГБТ лицата. Анкетираните неправителствени 
ЛГБТ организации и административни органи съобщават за по-високи 
проценти на влошено умствено здраве, самоубийства и злоупотреба с 
вещества сред ЛГБТ лицата.  

На последно място, непризнаването на еднополовите партньори за „близки 
родственици“ създава трудности при достъпа до информация и вземането 
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на решения относно здравето и лечението на пациента, както и проблеми с 
болничните посещения. 

Религиозни институции  

Реакциите на религиозните институции към ЛГБТ лицата и техните права 
са много различни. В няколко държави-членки представители на църквата 
се включват активно в политическите дискусии за правата на ЛГБТ 
лицата, като често мобилизират и лобират срещу приемането на такива 
права. В някои случаи религиозни групи са провеждали също кампании 
срещу ЛГБТ прояви. Като работодатели религиозните институции често 
са използвали срещу ЛГБТ служители изключения от 
антидискриминационното законодателство. 

От друга страна, има и примери за религиозни институции и организации, 
които са показвали разбиране към ЛГБТ лицата.  

Спорт   

Хомофобията се среща в сферата на спорта и явно има значителни 
проблеми за онези лица в спорта, които са с открита ЛГБТ ориентация. 
Хомофобията се проявява по различни начини сред феновете и 
спортистите, както и при използването на хомофобен език за осмиване на 
противниците или съдиите.  

Важна констатация във връзка със спорта е определената липса на 
откритост по отношение на ЛГБТ. За ЛГБТ лицата се смята, че имат малко 
възможности да участват в спортни събития поради риск от тормоз, 
хомофобия или отхвърляне от съотборниците. 

Неправителствените организации на ЛГБТ в Испания и Обединеното 
кралство отбелязват, че спортните асоциации обръщат твърде ограничено 
внимание на хомофобията в антидискриминационните си програми, 
особено в сравнение с усилията за преодоляване на спортния расизъм. 

Медии  

Случаи на хомофобни изявления все още могат да се намерят в медиите на 
някои държави-членки, докато хомосексуалността се смята все още в 
различна степен за табу. В ЕС като цяло ЛГБТ лицата не получават 
достатъчно отражение в медиите, въпреки че за гейовете се говори по-
често, отколкото за лесбийките или транссексуалните лица.  

ЛГБТ лицата са обект на различни видове медийни стереотипи. 
Използването на полуеротични илюстрации при статии, третиращи 
проблеми от голяма важност за ЛГБТ лицата, допринася за 
предразсъдъците и засилва представата, че сексуалната ориентация е само 
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въпрос на сексуални действия и предпочитания. Журналистите в целия ЕС 
биха спечелили от по-добро разбиране на проблемите на ЛГБТ лицата, за 
да ги представят по по-реалистичен и балансиран начин.  

Има обаче и данни, че нещата бавно се променят и някои проучвания 
отбелязват вече увеличаване на медийните представяния в ЕС, в които 
има по-нюансирано и по-информирано отношение към ЛГБТ лицата и 
техните проблеми. 

Убежище 

Макар всички държави-членки да признават преследването, основано на 
сексуалната ориентация или половото самоопределяне като валидна 
причина за предоставяне на убежище, процедурите по молбите за 
убежище остават неясни.  

ЛГБТ лицата срещат особени трудности при процедурата за искане на 
убежище, тъй като може да се окаже трудно представянето на 
административните органи на интимна, сексуална или поверителна 
информация. Освен това персоналът и анкетните методики често не 
разпознават тази трудност. Познанията на административните органи 
относно условията за ЛГБТ лицата в страните на произход, които се 
използват за определяне на статут на бежанец, са често твърде 
схематични. 

Няколко молби за убежище от ЛГБТ кандидати са били отхвърлени или 
защото твърденията им за хомосексуална ориентация са счетени за 
недостоверни, или защото се е очаквало, че те могат да живеят в своята 
страна на произход „частно“ като хомосексуалисти (т.е. да останат 
изолирани).  

ЛГБТ кандидатите за убежище в местата за предварително настаняване не 
са информирани и може да бъдат подложени на социална изолация и 
злоупотреба поради своята сексуална ориентация или половото си 
самоопределяне. 

Множествена дискриминация  

ЛГБТ лицата представляват разнородна група и може да са изложени на 
риск от дискриминация по две или повече основания. Дискриминацията и 
изключването може да бъдат утежнени от увреждания, напреднала възраст 
или статут на етническо/религиозно малцинство в съчетание с ЛГБТ 
идентичност.  

Етническите малцинства са изложени на дискриминация, основана на 
сексуалната ориентация или половото самоопределяне, в своите 
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малцинствени етнически общности и на дискриминация, основана на 
расов или етнически произход, в ЛГБТ общността.  

ЛГБТ лицата с увреждания може да бъдат изложени на стерилизация, 
между другото, от болногледачи и членове на самата ЛГБТ общност. 
Освен това недостъпните места за срещи и барове за ЛГБТ лица създават 
физически пречки за такива лица с увреждания, опитващи се да участват в 
ЛГБТ общността. 

Някои ЛГБТ лица в здравни заведения и домове за възрастни са изложени 
на социална изолация и стереотипно отношение от персонала и 
останалите резиденти.  

Транссексуални лица  

Транссексуални са лицата, които имат полово самоопределяне, различно 
от определения при раждането им пол, и тези, които искат да представят 
своета полово самоопределяне по различен начин от дадения при 
раждането им пол. Тук се включват също лица, които се представят 
обратно на очакванията от ролята на определения при раждането им пол, 
било чрез облекло, аксесоари, козметика или промени на тялото. Към тях 
спадат, наред с много други, трансджендъри между мъжки и женски пол, 
транссексуални, трансвестити и кросдресъри.  

Транссексуалните лица са изложени на трансфобия и дискриминация, 
основана на половото им самоопределяне и проявлението на пола, а не 
непременно на тяхната сексуална ориентация. Транссексуалните лица 
могат да бъдат хетеросексуални, хомоскесуални или бисексуални.  

Дискриминация срещу транссексуалните лица се наблюдава във всички 
области, проучени за целите на настоящия доклад, и по-специално в 
засегнатите от престъпления от омраза и подбуждане към омраза. 
Дискриминацията е по-изразена в здравеопазването и заетостта. 
Проучванията показват, че транссексуалните лица са изложени на по-
отрицателно отношение от ЛГБ лицата. 
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Становища 
В съответствие с член 4, параграф 1, буква г) от Регламент № 168/2007 на 
Съвета на Агенцията на Европейския съюз за основните права е поверена 
задачата да формулира становища за институциите на Европейския съюз и 
държавите-членки. В светлината на констатациите на настоящия социален 
анализ агенцията има следните становища, освен включените в нейния 
правен анализ. 

1. FRA приветства предложението на Европейската комисия от 
2 юли 2008 г. за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно 
третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или 
убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация.2 Тази нова 
директива ще разшири областта на прилагане на съществуващото 
законодателство на ЕС, което забранява дискриминацията по 
гореизложените основания, но само в областите на заетостта, работата и 
професионалното обучение. Агенцията е убедена, че измененията, 
предложени в проектодоклада на Европейския парламент от 14.1.2009 г., 
ще подобрят допълнително предложението на Комисията.3 

Засилване на прилагането на антидискриминационното законодателство 

2. Кампанията на Европейската комисия за повишаване на осведомеността 
„За многообразие. Против Дискриминацията“, започнала през 2003 г., 
трябва да бъде допълнително засилена и свързана със съответните 
дейности на правителствата и на гражданското общество в държавите-
членки. 

3. Европейската комисия трябва да обмисли полагането на по-големи 
усилия за ефективно споделяне с държавите-членки на модели на добра 
практика при прилагане на антидискриминационното законодателство на 
ЕС, по-специално чрез EQUINET, Европейската мрежа на националните 
органи за равно третиране. 

2  Предложение за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на 
лицата, без оглед на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална 
ориентация {SEC(2008 г.) 2180} {SEC(2008 г.) 2181} /* COM/2008 г./0426 окончателен - 
CNS 2008 г./0140 */достъпно на: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008 г.PC0426:EN:HTML 
(20.1.2009 г.) 

3  Европейски парламент, Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, 
2008 г./0140(CNS) 

 14.1.2009 г., Проектодоклад във връзка с предложението за директива на Съвета относно 
прилагането на принципа на равно третиране между хората, без оглед на религия или 
убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, търсете на: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&language=E
N&reference=PE418.014 (20.1.2009 г.)  
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4. Държавите-членки, които не са направили още това, се приканват да 
обмислят разширяване на обхвата на съществуващите органи за равно 
третиране, за се включи дискриминацията, основана на сексуалната 
ориентация, в тяхната компетентност и да се предоставят достатъчно 
ресурси, за да се осигури оказване на правна и психо-социална помощ на 
жертвите на дискриминация. 

5. Държавите-членки се поощряват да разработят или да засилят 
съществуващите кампании за повишаване на осведомеността по 
въпросите на ЛГБТ лицата. ЛГБТ организациите трябва да се включат в 
планирането и изпълнението на такива проекти, създавайки силни 
партньорства между повече агенции. 

6. Държавите-членки се поощряват да разработят или да засилят 
съществуващите кампании за повишаване на осведомеността и 
инициативите за обучение, насочени по-специално към служебните лица 
на всички равнища на управления, по проблемите на ЛГБТ лицата и 
принципите и задълженията, относно равното третиране и недопускането 
на дискриминация, съдържащи се в националното законодателство, 
законодателството на ЕС и международните инструменти по правата на 
човека (включително практиката на Съда на Европейските общности и на 
Европейския съд по правата на човека), включвайки ЛГБТ организациите 
в планирането и осъществяването на тези дейности. 

7. Държавите-членки се поощряват да извършват „одити на 
многообразието“ и да разработват политики за равно третиране и 
многообразие в своята държавна администрация на всички равнища, 
давайки пример за „най-добра практика“ на другите служители. 

Борба срещу престъпленията от омраза 

8. Държавите-членки трябва да обмислят изготвянето на прости и пълни 
оперативни определения на престъпленията от омраза, които да се 
използват от широката общественост при съобщаване за такива 
престъпления и от полицията при тяхното регистриране, като формуляри 
за съобщаване от потърпевшите и начини за съобщаване от трета страна, 
давайки възможност на обществеността да съобщава за престъпления от 
омраза не само в полицейските управления. 

9. Държавите-членки трябва да предприемат практически мерки за 
повишаване на осведомеността на правоприлагащите органи по ЛГБТ 
проблемите и да предоставят подходящо обучение на полицията за 
ефективно справяне със случаите на престъпления от омраза, по-
специално по отношение на оказване помощ на жертвите и систематично 
регистриране на инцидентите. В това отношение може да се използва 
големия опит на ОССЕ с престъпленията от омраза и ръководството, 
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съставено от ILGA-Европа за мониторинг и докладване на случаи на 
хомофобия и трансфобия. 

10. Държавите-членки трябва да гарантират, че служителите на 
правоприлагащите органи разследват хомофобните престъпления със 
същия професионализъм, с какъвто и другите видове престъпления. По-
тясното сътрудничество, например чрез партньорство между няколко 
агенции, в което участват активно ЛГБТ организации, по-специално при 
оказване на помощ на жертвите, ще улесни контрола чрез повишаване на 
доверието, необходимо за по-добро докладване на хомофобните 
престъпления.  

Защита на правото за свобода на събиранията 

11. Държавите-членки, и по-специално местните и регионални власти, 
трябва да подпомагат усилията на ЛГБТ организациите да организират 
важни прояви, като паради на гордостта, които повишават осведомеността 
по въпросите на ЛГБТ и насърчават ЛГБТ лицата, особено когато тези 
организации не получават финансова или друга помощ от държавата, като 
предоставят ресурси и защита срещу хомофобни контрадемонстрации.  

12. Държавите-членки, и по-специално местните и регионалните власти, 
трябва в този контекст да се съобразяват с Препоръка 211 (2007 г.) на 
Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа4 за 
свободата на събиранията и изразяването на лесбийки, гейовете, 
бисексуални и транссексуални лица, призоваваща между другото към: 
изпълнение на (предстоящите) Указания за свободата на мирните 
събирания, изготвяни от група експерти на ОССЕ/СДИЧП (OSCE/ODIHR) 
относно свободата на събиранията; за щателно разследване на всички 
случаи на насилие или подбуждане към омраза по време на прояви на 
ЛГБТ лица или във връзка с техните проблеми; за положителни мерки 
съгласно предписанията на Европейския съд по правата на човека за 
осигуряване на действителна свобода на събиранията и изразяването на 
държавно, местно и регионално равнище; за консултации с ЛГБТ групите 
при изменение на законовите мерки, които влияят върху свободата на 
изразяването или събиранията. 

Подобряване на процедурата и условията за искане на убежище 

13. Държавите-членки трябва да разработят конкретни критерии и 
указания за обработка на молбите за убежище на ЛГБТ лица и за 
съобразяване с проблемите на сексуалната ориентация и половото 
самоопределяне при тази процедура. В това отношение съответните 

4  Достъпна на: 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1099699&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&Back
ColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864 (5.2.2009 г.) 
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органи може да се ръководят от документа на Върховния комисариат за 
бежанците на ООН „Указания при искане на убежище във връзка със 
сексуалната ориентация и половото самоопределяне“5 , публикуван на 21 
ноември 2008 г., който е много полезен. 

14. Държавите-членки трябва да гарантират, че служителите, занимаващи 
се с ЛГБТ имигранти и лица, търсещи убежище, познават проблемите на 
сексуалната ориентация и половото самоопределяне и са достатъчно 
обучени да работят с тези лица.  

15. Държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на 
специфичните потребности и проблеми на ЛГБТ лицата, въдворени в 
местата за предварително настаняване. 

Гарантиране на равно третиране на пазара на труда 

16. Социалните партньори трябва да съдействат за активното участие на 
ЛГБТ лицата в техните организации и да насърчават работодателите в 
публичния и в частния сектор да приемат и осъществяват политики за 
многообразие и равно третиране на работното място. 

Осигуряване на равно третиране в здравеопазването 

17. Държавите-членки трябва да насърчават компетентните организации и 
институции да включват ЛГБТ аспекта в националните проучвания за 
здравните грижи. 

18. Държавите-членки трябва да проучат положението във връзка с 
достъпа до здравните служби и специфичните проблеми на ЛГБТ лицата, 
по-специално възможността им да заявят статут на близко родство, заедно 
с представители на специалисти в областта на здравеопазването и на ЛГБТ 
организации. В това отношение такова партньорство между няколко 
агенции ще улесни разработването на целенасочени политики за 
равнопоставено предоставяне на здравни грижи в съответствие със 
специфичните потребности на ЛГБТ лицата.  

19. Държавите-членки трябва също да осигурят, че заведенията за 
болнична помощ информират и обучават своя медицински и 
немедицински персонал по проблемите на етиката и многообразието, за да 
се повиши осведомеността им по ЛГБТ въпросите и да се подобри 
предоставянето на услуги на ЛГБТ лицата. 

5  Върховен комисариат за бежанците на ООН, UNHCR Guidance Note on Refugee Claims 
Relating to Sexual Orientation and Gender Identity, 21 ноември 2008 г., търсете на: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/48abd5660.html (05.02.2009 г.) 
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20. Държавите-членки трябва да гарантират, че всички права за 
информирано съгласие се спазват по отношение на процедурите с деца 
хермафродити. Медицинските асоциации трябва да осигурят, че техните 
членове са напълно информирани по сегашните тенденции в етиката, 
терапията и грижите за лица хермафродити. 

21. Държавите-членки се поощряват да се съобразяват с положението и 
специфичните проблеми на възрастните ЛГБТ лица в рамката на 
дейностите и политиките за подобряване на живота на възрастните 
граждани. 

Осигуряване на равно третиране и участие в спорта 

22. Държавите-членки се поощряват да работят заедно със спортните 
организации и фен клубовете за предотвратяване на хомофобни 
инциденти и подбуждане към омраза при спортните прояви, като им 
оказват съдействие за организиране на кампании за повишаване на 
осведомеността и прилагане на правилото „нулева търпимост към 
инциденти на омразата“. 

23. Спортните организации и институции трябва да обмислят 
разработването на кампании за повишаване на осведомеността по ЛГБТ 
проблемите за персонала, треньорите и спортистите, както и на политики 
за многообразие, и по-специално на политики за сексуалния тормоз във 
връзка със сексуалната ориентация и половото самоопределяне. 

24. Спортните организации и институции трябва да вземат необходимите 
мерки, за да осигурят, че ЛГБТ спортистите и треньорите се чувстват в 
безопасност да разкрият половото си самоопределяне, ако предпочитат да 
направят това, без страх от нежелателни последици. 

25. Спортните организации и институции трябва да осигурят, че 
сексуалната ориентация и половото самоопределяне на треньорите или 
спортистите не е фактор, който влияе при приемането им в дадени отбори, 
заемането на треньорски длъжности или присъждането на спортни 
награди. 

Подобряване на отразяването в медиите 

26. Медиите се поощряват да включват в своите кодекси на 
практиката/поведението споменаване на ЛГБТ лицата и проблемите и да 
предоставят формално или неформално обучение на журналистите за 
повишаване на осведомеността по ЛГБТ проблемите и избягване на 
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подбуждане към омраза. В това отношение новият „Наръчник по 
подбуждане към омраза“ на Съвета на Европа6 предлага полезни указания. 

Осигуряване на равно третиране и участие в образованието 

27. Европейската комисия трябва да обсъди прилагането на Отворения 
метод на координация за улесняване на обмена на добри практики относно 
стратегиите и политиките, занимаващи се с процента на отпадналите от 
училище и социалната маргинализация на млади ЛГБТ лица във връзка с 
нагрубяването, дискриминацията и изключването.  

28. Европейската комисия трябва освен това да обсъди прилагането на 
Отворения метод на координация и за улесняване на обмена на практики и 
политики, разработени от държави-членки, които са приели специфични 
ЛГБТ политики в сферата на образованието, като Ирландия, Швеция и 
Обединеното кралство. 

29. Държавите-членки трябва да осигурят, че училищата предоставят 
среда на безопасност, подкрепа и утвърждаване на ЛГБТ младежи, борещи 
се със заклеймяването и маргинализацията на хомосексуалността и 
различните полови самоопределяния. В това отношение училищните 
власти трябва да въведат конкретни политики срещу нагрубяване, 
заявявайки ясно, че хомофобните епитети, нагрубявания и тормоз няма да 
бъдат търпени. Училищните власти трябва освен това да предоставят 
достъп до механизми за подпомагане и информация за млади хора, 
идентифициращи се като ЛГБ. 

30. Държавите-членки трябва да осигурят, че в учебните програми не се 
игнорират проблемите на сексуалната ориентация и че ЛГБТ лицата се 
представят с уважение и достойнство в съответствие с основните 
ценности на Европейския съюз за равно третиране, недопускане на 
дискриминация и зачитане на многообразието. В това отношение 
училищните власти трябва да развият допълнително компонентите на 
своето формално и неформално обучение по правата на човека, 
ръководени от наръчника на Съвета на Европа за обучение по правата на 
човека „COMPASS“. 

Повече знание чрез изследвания и събиране на данни  

31. Европейската комисия се приканва да насърчи извършването на повече 
научни изследвания по ЛГБТ проблемите в контекста на своята Седма 
рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие 
(2007―2013 г.) по програмата си за социално-икономически и 
хуманитарни науки и да обмисли развитието на специална област от 
научни изследвания с ударение върху ЛГБТ проблемите в Осмата рамкова 

6 Anne Weber (2009), Manuel sur le discourse de haine, Съвет на Европа 
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програма (2014―2020 г.) по програмата за социално-икономически и 
хуманитарни науки. Трябва да се отбележи, че тъй като научните 
изследвания по ЛГБТ проблемите може да останат „слепи“ към 
проблемите на  трансджендърите, тези специфични проблеми (като 
признаване на пола) не трябва да бъдат пренебрегвани. 

32. Държавите-членки трябва да насърчават и да осигуряват достатъчно 
средства за качествени и количествени изследвания на дискриминацията, 
основана на сексуална ориентация, полово самоопределяне и проявление 
на пола във всички области на живота, както и на степента, характера, 
причините и последиците от хомофобията и трансфобията. 

 

  24 

Пр
ев
од
ът

 не
 е 
пр
ов
ер
ен



Въведение 
 

 

Владимир Шпидла, комисар на ЕС за трудова заетост, социални 
въпроси и равни възможности7 

 

 

Thomas Hammarberg, комисар по правата на човека към Съвета на 
Европа.8 

Събирането на обективни и надеждни данни за хомофобията, 
трансфобията и дискриминацията е от основно значение за разбирането и 
защитата на правата на ЛГБТ лицата. За първи път в Европейския съюз 
данни и информация са събирани и анализирани от различни резултати от 
проучвания по проблемите на ЛГБТ лицата въз основа на литературен 
обзор, въпросници, доклади за отделните страни,9 изготвени от 
национални научни изследователи, срещи с националните органи за равно 

7  Реч на комисаря Владимир Шпидла на международната конференция по правата на ЛГБТ 
лицата в Монреал, достъпна на: http://www.ilga-europe.org/Europe/News/International-
Conference-on-ЛГБТ-Rights-Montreal/Speech-by-Commissioner-Vladimir-Spidla-at-the-
international-conference-on-ЛГБТ-rights-in-Montreal  (04.01.2009 г.) 

8  Viewpoint 2008 г. на: http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/080514_en.asp  
(14.08.2008 г.) 

9  Националните доклади за отделните страни, възложени от DIHR и COWI, се публикуват 
от FRA в интерес на прозрачността. Интерпретациите и мненията са на авторите и не 
отразяват непременно позицията или становището на FRA. 

„Понякога се казва, че защитата на човешките права на 
лесбийки, хомосексуалисти, бисуксуални  и транссексулани 
(ЛГБТ)  лица представлява въвеждане на нови права. Това е 
недоразумение.  Всеобщата декларация за правата на човека 
и сключените договори установяват, че правата на човека се 
отнасят до всички и че никой не бива да бъде изключван.“ 

„Спазването на правата на хората независимо от тяхната 
сексуална ориентация е един от основните критерии за 
спазването на правата на човека изобщо... Необходимо е 
преди всичко да продължи борбата срещу стереотипите по 
всички възможни начини. Хомофобията е предразсъдък, 
който аз считам за особено възмутителен и несправедлив.“ 
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третиране, неправителствени организации и административни органи във 
всичките 27 държави-членки, и резултатите от две срещи около кръглата 
маса, събрали експерти от гражданското ЛГБТ общество. 

Основната част от настоящия доклад е тематично структурирана и 
обхваща следните специфични, както и взаимосвързани теми:   

Отношение към ЛГБТ лицата 

Престъпления от омраза и подбуждане към омраза 

Свобода на събиранията 

Пазар на труда 

Образование 

Здравеопазване 

Религиозни институции 

Спорт 

Медии 

Убежище 

Множествена дискриминация 

 
Трансфобията и дискриминацията, основани на половото самоопределяне 
и проявлението на пола, е основна тема в доклада, като специфичните 
проблеми се обсъждат в отделен раздел.  

Всеки раздел се състои от данни и информация от анкети със 
заинтересованите страни (неправителствени ЛГБТ организации, 
административни органи и национални органи за равно третиране), 
въпросници и доклади на страните, изготвени от национални научни 
изследователи, както и от други налични проучвания и данни. Вж. 
приложение 1 за списък на националните изследователи. 

Всеки раздел очертава важните проблеми с примери от изследвания, 
обзори, официални цифрови данни и отделни случаи от различни 
държави-членки, които трябва да се разглеждат като илюстрации на 
общите тенденции и условия за ЛГБТ лицата в отделните държави-членки 
и в ЕС като цяло. 
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В доклада са описани главните социални аспекти на положението във 
връзка с правата и защитата срещу дискриминация, както и дали и по 
какъв начин ЛГБТ лицата са изложени на хомофобия, трансфобия и 
дискриминация и как това влияе върху техния живот. В този смисъл 
докладът се основава на и допълва подробния правен анализ, публикуван 
по-рано.10 Взети заедно, те предоставят необходимите данни, за да може 
FRA да изготви своите становища относно начина за справяне с 
изложените проблеми.   

Обяснение на термините и понятията 
FRA извършва своята работа във връзка с дискриминацията, основана на 
полов, расов или етнически произход, религиозна принадлежност или 
убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, и срещу хората, 
принадлежащи към малцинствата, както и на всяка комбинация от тези 
причини (множествена дискриминация), на базата на европейските и 
международните стандарти за борба срещу дискриминацията, насърчаване 
на равното третиране и гарантиране на основните права. Тези стандарти 
съдържат определения, термини и понятия, които предоставят рамка на 
методиката за събиране на данни и анализа на FRA.  

Дискриминация11 е по-малко благоприятното третиране на едно лице или 
група в сравнение с останалите по различни причини, включително 
сексуална ориентация (пряка дискриминация), или когато видимо 
неутрална разпоредба може да постави в неблагоприятно положение група 
лица по същите причини за дискриминация, освен ако тази разпоредба не 
е обективно оправдана (непряка дискриминация).12 Тормозът се счита 
за форма на дискриминация, когато нежелано поведение, свързано с коя 
да е от причините, има за цел или води до накърняване на достойнството 
на лицето и създаване на смущаваща, враждебна, деградираща, 
унизителна или обидна обстановка. Тормозът може да се състои от 
единичен инцидент или от няколко инцидента за известен период от 
време. Той може да приеме различни форми, като: заплаха, сплашване или 
словесна обида; неприятни забележки или шеги за сексуалната 
ориентация, половото самоопределяне или проявлението на пола.13 

10 Агенция на Европейския съюз за основните права (2008 г.), Хомофобия и 
дискриминация, основана на сексуалната ориентация, в държавите-членки на ЕС: Част І 
― Правен анализ, FRA 2008 г. 

11 Определението за дискриминация ― пряка и непряка ― е в съответствие с рамковата 
директива за дискриминацията; Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за 
създаване на обща рамка за равно третиране при заетост и професионална дейност. 

12 Вж.: http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/faq/faq1_en.htm (12.08.2008 г.) 
13  Вж.: http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/faq/faq1_en.htm (12.08.2008 

г.) 
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Престъпление от омраза по отношение на ЛГБТ лица представлява всяко 
престъпление, включително престъпленията срещу личности или 
собственост, когато жертвата, помещенията или обектът на 
престъплението са избрани заради истинската си или предполагаема 
връзка, принадлежност, подкрепа или членство в  ЛГБТ група.14 

Инцидент от омраза е всеки инцидент, нападение или действие ― 
независимо дали е определен като престъпен от националното 
законодателство или не ― срещу хора или собственост, при който 
жертвата, помещенията или обектът на престъплението са избрани заради 
истинската си или предполагаема връзка, принадлежност, подкрепа или 
членство в  ЛГБТ група. Терминът обхваща редица прояви на 
нетърпимост, от дребни инциденти, мотивирани от предубеждения, до 
престъпни действия.15 

Подбуждането към омраза се отнася до публични изяви, които 
разпространяват, подтикват към, поощряват или оправдават омраза, 
дискриминация или враждебност към малцинства ― например изявления 
на политически или религиозни лидери в печата или в интернет. Няма 
всеобщо прието определение. В препоръката на Комитета на министрите 
на Съвета на Европа от 1997 г.16 се заявява, че терминът „трябва да се 
разбира като включващ всички форми на израз, които разпространяват, 
подтикват към, поощряват или оправдават расовата омраза, ксенофобията, 
антисемитизма или други форми на омраза, основани на нетърпимост, в 
това число:  нетърпимост, проявена чрез агресивен национализъм и 
етноцентризъм, дискриминация и враждебност срещу малцинства, 
мигранти и хора от имигрантски произход“. В своята практика 
Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ), без да приема точно 
определение, е приложил този термин към всички форми на израз, които 
разпространяват, подтикват към, поощряват или оправдават омраза, 
основана на нетърпимост, включително на религиозна нетърпимост. През 
ноември 2008 г. Съветът на Европа издаде наръчник по подбуждане към 
омраза, 17 в който се посочва, че макар ЕСПЧ да не е още разглеждал този 
аспект, хомофобните изявления също попадат в онова, което може да се 
смята за подбуждане към омраза. 

14  Определение съгласно: ОССЕ/СДИЧП (2008 г.), „Престъпления от омраза в зоната на 
ОССЕ ― инциденти и реакции. Годишен доклад за 2007 г.; определението на 
ОССЕ/СДИЧП се използва също от Съвета на Европа. 

15  Определение съгласно: ОССЕ/СДИЧП (2008 г.), „Престъпления от омраза в зоната на 
ОССЕ ― инциденти и реакции.“ Годишен доклад за 2007 г. 

16  На базата на определението в Препоръка № R(97)20 на Комитета на министрите при 
Съвета на Европа до държавите-членки относно „подбуждането към омраза“ 

17 За повече информация вж.: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=PR799(2008 
г.)&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DC&BackColorInternet=F5CA75&BackColorI
ntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE (3.02.2009) 
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В доклада са използвани и някои термини, които не са били още 
уточнявани в ЕС, нито в международни нормативни документи, и нямат 
правна стойност:   

Сексуална ориентация се отнася до способността на всеки човек да 
изпитва дълбоко емоционално, любовно и сексуално привличане към и да 
има интимни и сексуални отношения с индивиди от другия или от същия 
пол, или към повече от един пол.18 

Хомосексуалността и бисексуалността често се включват в академичен 
и политически контекст, заедно с транссексуалността, в груповите 
понятия „ЛГБТ лица“ или „ЛГБТ лица“ ― лесбийки, гейове, бисексуални 
и транссексуални лица. Това е разнородна група, която често се обединява 
под абревиатурата ЛГБТ на социалните и политическите арени на 
международно равнище. 

Транссексуално е лице, което предпочита пол, различен от този при 
раждането му, и изпитва потребност да се подложи на физически промени 
на тялото си, за да изрази това чувство, като приемане на хормони и/или 
хирургическа операция. 

Трансджендъри са лицата, които имат полово самоопределяне, различно 
от определения при раждането им пол, и тези, които искат да представят 
своето полово самоопределяне по различен начин от определения при 
раждането им пол. Тук се включват хората, които чувстват, че имат нужда 
или предпочитат, или избират, било чрез облекло, аксесоари, козметика 
или промени на тялото, да се представят обратно на очакванията от ролята 
на определения при раждането им пол. Към тях спадат, наред с много 
други, трансджендъри между мъжки и женски пол, транссексуални, 
трансвестити и кросдресъри.19 

Кросдресър/трансвестит е лице, което редовно, макар и не през цялото 
време, се облича в дрехи, които най-често се свързват с обратния на 
определения при раждането му пол.  

Проявлението на пола може да се определи като начина, по който всяко 
човешко същество проявява себе си по отношение на пола ― т.е. като 
начина, по който всички лица изразяват себе си в рамките на различните 
възможности, предлагани от половия спектър ― като мъжественост, 

18  Принципи на Джогджакарта относно прилагането на международното законодателство за 
правата на човека във връзка със сексуалната ориентация и половото самоопределяне, 
достъпни на: http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.htm  (22.11.2008 г.) 

19  Определението се основава на Transgender Europe на: 
http://www.transgendereurope.org/viewpage.php?page_id=8 (20.09.2008 г.) 

 Думата „трансджендъризъм“ се появява също в настоящия доклад и означава 
притежаване на трансджендър самоопределяне или проявление. 
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женственост, хермафродизъм и пр.20 Проявлението на пола е свързано с 
видимите аспекти (като външен вид, облекло, говор и поведение) на 
половото самоопределяне на едно лице.21 В настоящия доклад 
проявлението на пола се отнася по-специално до хората, които пресичат 
традиционната биполярна граница между половете ― например 
кросдресърите мъже имат мъжко полово самоопределяне, но изразяват 
своята женственост, като се обличат понякога в женски дрехи и 
възприемат женствен език на тялото и проявление на ролята.22 

Половото самоопределяне се отнася до дълбоко усещаното от всеки 
човек вътрешно и външно чувство за пол, който може да отговаря или да 
не отговаря на определения при раждането пол, включително личното 
усещане за тялото (което може да доведе при доброволен избор до 
изменение на вида или функциите на тялото чрез медицински, хирургични 
или други средства) и други проявления на пола, в това число облекло, 
говор и маниери.23 Половото самоопределяне не се покрива със 
сексуалната ориентация и транссексуалните лица могат да се определят 
като хетеросексуални, бисексуални или хомосексуални. Ето защо 
проблемите на транссексуалните лица трябва да се разглеждат по-скоро 
като свързани с пола, отколкото като въпрос на сексуална ориентация. 

Хетеронормалността прави хетеросексуалността да изглежда разбираема, 
естествена и привилегирована. Тя изхожда от предпоставката, че всеки е 
„по природа“ хетеросексуален и че хетеросексуалността е идеал, 
превъзхождащ хомосексуалността или бисексуалността.24 

Хетеросексизмът може да се дефинира като дискриминация в полза на 
хетеросексуалните и срещу хомосексуалните лица, основана на 
предпоставката, че хетеросексуалността е единственият „нормален“ начин 
на живот. „Хетеросексистката“ дискриминация срещу ЛГБТ лицата 
включва, например, случаи на пряка и непряка дискриминация в 

20 Cabral, M. Международен комитет по правата на човека за гейовете и лесбийките: Gender 
Expression and Human Rights [Проявлението на пола и правата на човека], 
http://www.iglhrc.org/files/iglhrc/program_docs/GEHR%20E.doc (17.12.08) 

21 Проблеми на проявлението на пола. Да се сложи край на дискриминацията, основана на 
проявлението на пола: http://www.gillfoundation.org/usr_doc/2008 
г.Gender_Expression_Toolkit.pdf (17.12.08) 

22  Mustola, K. „Outline results of a questionnaire targeted at gender minorities“ in J. Lehtonen 
and K. Mustola „Straight people don’t tell, do they ...?“: Negotiating the boundaries of 
sexuality and gender at work,  Ministry of Labour, Finland, 2004 [Нормалните хора не казват, 
нали...? Границите на сексуалността и пола на работното място, Министерство на 
заетостта, Финландия, 2004 г.] 

23  Принципи на Джогджакарта относно прилагането на международното законодателство за 
правата на човека във връзка със сексуалната ориентация и половото самоопределяне, 
достъпни на: http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.htm  (22.11.2008 г.) 

24  Въз основа на: L. Berlant,  M. Warner (1998) 'Sex in Public', in Critical Inquiry, 24, 2. T. 
Rosenberg (2002) Queerfeministisk Agenda, Stockholm: Arena. RFSL (2007) Open Up Your 
Workplace: Challenging Homophobia and Hetero-normativity. 
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съответствие с определенията на антидискриминационните директиви на 
ЕС.  

Множествената дискриминация представлява дискриминация, 
извършвана въз основа на няколко причини, действащи поотделно. 
Комбинираната дискриминация се отнася до положение, при което 
няколко основания се проявяват и си взаимодействат едновременно по 
такъв начин, че са неотделими. 25 

 

Хомофобията е ирационалният страх и антипатия към хомосексуалността 
и лесбийките, гейовете и бисексуалните (ЛГБ) лица, основани на 
предразсъдъци. 

Трансфобията може да бъде описана като ирационален страх от сексуален 
неконформизъм или сексуално отклонение, като страх от или отвращение 
към мъжествени жени, женствени мъже, кросдресъри, трансджендъри, 
транссексуални и други лица, които не се вписват в съществуващите 
полови стереотипи за пола при тяхното раждане. Използването на думата 
„фобия“ в този контекст няма за цел да намекне, че изпитващото 
трансфобия лице и/или жертвата на трансфобия страдат от някакво 
разстройство.27 

Почувстваната или субективната дискриминация е субективното 
чувство, че лицето е дискриминирано, което не предполага непременно 
дискриминация в правния смисъл на думата.28 

Методология  
Настоящият анализ се основава на обстоятелствен материал, събран чрез 
следните проучвателни дейности в офисите или на място, които бяха 
последвани от проверка и анализ на данните:  

25  Европейска комисия (2007 г.), „Борбата с множествената дискриминация. Практики, 
политики и закони“, търсете на: 
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/stud/multdis_en.pdf  
(12.9.2008 г.) 

26  Определението се основава на решението на Европейския парламент относто 
хомофобията в Европа (P6_TA(2006)0018 (PE 368.248)) 

27  Hill, D, Willoughby, B. (2005) The Development and Validation of the Genderism and 
Transphobia Scale, in Sex Roles, Vol. 53, Nr. 7-8, October 2005, Netherlands: Springer 

28  E. Olli, B. K. Olsen (eds.) (2005) Towards Common Measures for Discrimination: Exploring 
possibilities for combining existing data for measuring ethnic discrimination, Danish Institute 
for Human Rights [За общи мерки срещу дискриминацията: проучване на възможностите 
за съчетаване на наличните данни за измерване на етническата дискриминация, Датски 
институт по правата на човека]. 
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Литературен обзор  

Проучванията започнаха с подробен обзор на съответната литература. 
Това улесни последвалото съставяне на указания за работата на място и 
докладите на отделните страни.  

Национални доклади  

Социологични доклади за актуалното положение бяха възложени на 
независими експерти във всяка държава-членка, които да предоставят 
богата информация за контекста, официални данни и информация за 
академични и други проучвания.  

Електронна анкета на заинтересованите страни 

Проведена беше анкета с неправителствени организации на ЛГБТ, 
национални органи за равно третиране и административни органи с 
помощта на електронен въпросник с цел да се събере „оценка от 
заинтересованите страни“ на социалното положение. Изпратени бяха 343 
въпросника. От тях 84 получиха пълни отговори, 132 ― частични 
отговори (от общо 216) и 127 останаха без отговор. Отговорите 
предоставят ценна информация за основните области на безпокойство за 
главните заинтересовани страни в ЕС. 

Работа на място 

За допълване на данните, събрани от докладите на страните и 
електронната анкета, бяха проведени подробни анкети на място в целия 
ЕС с представители на неправителствените ЛГБТ организации, 
административните органи и националните органи за равно третиране.  

Кръгли маси за консултации  

Добрите практики и препоръките за подобряване условията на ЛГБТ 
лицата, определени при събирането на данни и работата на място, бяха 
обсъдени допълнително с неправителствени организации от целия ЕС на 
две заседания около кръглата маса за консултации в Копенхаген през юни 
2008 г., които помогнаха за обмена на знания и създаването на полезни 
взаимодействия. На кръглите маси екипът по проекта получи също 
допълнителна информация за анализ.  

Съвет на Европа  

Друг важен източник на данни по темата беше Съветът на Европа, от 
който екипът по проекта получи информация за становищата на Съвета 
относно хомофобията, трансфобията и дискриминацията, основани на 
сексуалната ориентация и половото самоопределяне, и относно 
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инициативи за борба с тези проблеми. Разговор бе проведен и с комисаря 
по правата на човека Thomas Hammarberg.  

  33 

Пр
ев
од
ът

 не
 е 
пр
ов
ер
ен



ЧАСТ I: Лесбийките, гейовете, 
бисексуалните и транссексуалните/ 
трансджендър лица в ЕС  

Отношение към ЛГБТ лицата 
Отношението на широката общественост към ЛГБТ лицата е обобщено в 
проучвания, извършени на европейско или национално равнище като 
параметър на ориентиране по съвременните ценности. В някои 
проучвания се изследва пряко отношението към хомосексуалността или 
хомосексуалните практики, но друг начин за оценка на поведението към 
хомосексуалистите е използването на скала на социална дистанцираност 
със задаване на въпроси като: „Кого искате/не искате за съсед?“  

Европейско проучване: хомосексуалистите като съседи  

Последното проучване на Евробарометър от 2008 г.29 задава въпроса: „как 
вие лично бихте се чувствали, ако имате хомосексуалист (гей или 
лесбийка) за съсед?“ Отговорите бяха дадени по скала от „1“ за „много 
неудобно“ до „10“ за „много удобно“). Разделени на пет групи, като най-
тъмният цвят представя най-удобно, а най-светлият ― най-неудобно 
чувстващите се, реакциите са илюстрирани на долната карта:   

29  Евробарометър 296 (2008 г.), Глава 9, търсете на: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_en.pdf (24.01.2009) 
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Отношението към хомосексуалист за съсед 
 

 

 Insert translation  Insert translation 
Country Results Резултати по страни Latvia Латвия 
Sweden Швеция Bulgaria България 
Denmark Дания Romania Румъния 
The Netherlands Нидерландия Map Legend  Легенда към картата 
Luxembourg Люксембург Higher than 9.0 Над 9,0 
France Франция Lower than 6.0 Под 6,0 
Belgium Белгия   
United Kingdom Обединено кралство   
Spain Испания   
Ireland Ирландия   
Malta Малта   
Germany Германия   
European Union (27) Европейски съюз (27)   
Slovenia Словения   
Austria Австрия   
Finland Финландия   
Estonia Естония   
Greece Гърция   
Cyprus Кипър   
Poland Полша   
Italy Италия   
Czech Republic Чешка република   
Portugal Португалия   
Slovakia Словакия   
Hungary Унгария   
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Lithuania Литва   
 
Според Евробарометър в ЕС като цяло 11 % са отговорили, че биха се 
чувствали неудобно, ако имат хомосексуалист за съсед (отговори от 1 до 3 
по скалата), а 67 % биха се чувствали удобно (отговори от 7 до 10 по 
скалата).  

Страните, където най-голям дял от респондентите биха се чувствали 
удобно с хомосексуалист за съсед, са Нидерландия и Швеция (91 %), 
следвани от Дания, Белгия и Франция. 

На другия край на скалата Румъния е страната с най-висок дял на 
респондентите, които биха се чувствали неудобно с хомосексуалист за 
съсед (36 %), следвана от Литва, Латвия, България и Унгария. 

Според тези резултати от Евробарометър, средно взето мъжете са по-
отрицателно настроени от жените, по-възрастните поколения са по-
отрицателно настроени от младите, по-малко образованите хора са по-
отрицателно настроени от по-образованите и лицата с десни политически 
възгледи са по-отрицателно настроени от тези с леви възгледи. 

Добра практика: Кампания за повишаване на осведомеността. В 
Полша първата кампания за повишаване на осведомеността, имаща за цел 
да насърчи приемането на гейовете и лесбийките, „Нека ни видят“, беше 
организирана през 2003 г. от „Кампания срещу хомофобията“. Трийсет 
снимки на гей и лесбийски двойки, хванати за ръце, бяха показани в 
галерии и по билбордове в най-големите полски градове. Кампанията даде 
началото на разгорещени дебати в медиите по ЛГБ проблемите.30  

Отношението към различни групи, като ЛГБТ, не се измерва само по 
реакцията към евентуално съседство с такъв човек.  Ако едно проучване 
от този род бъде разширено с по-разнообразен набор от ситуации, 
картината ще бъде по-пълна. Това се вижда от едно проучване в Кипър, 
подготвено за службата на омбудсмана, което изпробва различни 
ситуации, показвайки например, че респондентите се чувстват по-
неудобно, ако хомосексуалисти се грижат за техните деца или ги обучават, 
или са близки роднини, отколкото с хомосексуалисти лекари или 
приятели, а най-малко им е неудобството, ако имат колега или съсед 
хомосексуалист.31  

Европейски проучвания:  еднополов брак и осиновяване 

30 Вж.: http://niechnaszobacza.queers.pl/index_en.htm (23.10.2008 г.). 
31  Cyprus College Research Center (2006) ‘Attitudes and Perceptions of the Public toward 

Homosexuality’ [Отношение и разбирания на обществеността за хомосексуалността], 
Cyprus College 
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Отношението към еднополовите бракове и осиновяването на деца е още 
един показател за приемането на ЛГБТ лицата в обществото. 
Евробарометър 2006 отбелязва: 

„Проучването [...] показва, че приемането на хомосексуалността е, както 
изглежда, твърде ограничено. Средно взето, само 32 % от европейците 
смятат, че на хомосексуалните двойки трябва да се разреши да осиновяват 
деца в Европа. Фактически в 14 от 25-те държави-членки по-малко от една 
четвърт от населението приема осиновяването от хомосексуални двойки. 
Общественото мнение е склонно да бъде малко по-толерантно по 
отношение на хомосексуалните бракове: 44 % от гражданите на ЕС са 
съгласни, че такива бракове трябва да бъдат разрешени в цяла Европа. 
Трябва да се отбележи, че някои държави-членки се отличават от средния 
резултат с много високи равнища на приемане: Нидерландия е начело на 
този списък с 82 % от респондентите в полза на хомосексуалните бракове 
и 69 % в подкрепа на осиновяването от хомосексуални двойки. 
Противопоставянето е най-силно в Гърция, Латвия (съответно 84 % и 
89 %) и Полша (76 % и 89 %).32 

32  Евробарометър 66 (2006), стр. 43-46, търсете на: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf , (16.12.2008 г.) 

  37 

                                                      

Пр
ев
од
ът

 не
 е 
пр
ов
ер
ен

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf


Отношение към разрешаването на еднополови бракове в Европа33 

 

 Insert translation  Insert translation 
Country Results Резултати по страни Lithuania Литва 
The Netherlands  Нидерландия Poland Полша 
Sweden Швеция Greece Гърция 
Denmark Дания Bulgaria България 
Belgium Белгия Cyprus Кипър 
Luxembourg Люксембург Latvia Латвия 
Spain Испания Romania Румъния 
Germany Германия   
Czech Republic Чешка република   
Austria Австрия Map Legend Легенда към картата 
France Франция   Per cent Проценти 
United Kingdom Обединено кралство   
Finland Финландия   
European Union (27) Европейски съюз (27)   
Ireland Ирландия   
Italy Италия   
Slovenia Словения   
Portugal Португалия   
Estonia Естония   
Slovakia Словакия   
Hungaria Унгария   
Malta Малта   

33  Евробарометър 66 (2006), стр. 43, търсете на: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf , (16.12.2008 г.) 
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Отношението към хомосексуалистите „като съседи“ и отношението към 
„еднополовия брак“ в различните държави-членки, според резултатите от 
проучването на Евробарометър, съответства до голяма степен на 
равнището на семейните права, до които имат достъп ЛГБТ лицата. Най-
положително отношение е установено в държави-членки с някакъв вид 
правно признание на еднополовите партньорства. Това показва вероятно 
връзка между отношението на обществеността и признаването на 
партньорствата. Както посочи омбудсмана34 в Испания, въвеждането на 
брака между лица от един и същи пол е подобрило, изглежда, 
отношението към ЛГБТ лицата. 

„Културата на страната определено се промени в резултат на граждански 
признатите партньорства. И това, което според мен е особено интересно, 
е, че промяната в културата и цивилизиращото въздействие надхвърли 
далеч границите на гей и лесбийската общност. С други думи, заемането 
на позиция по този въпрос, елиминирането на част от предразсъдъците и 
дискриминацията и даването на възможност на хората да се гордеят с 
това, което са, оказаха въздействие, което според мен влияе на начина, по 
който държавата мисли за самата себе си.“ Tony Blair, Stonewall Equality 
Dinner, 22 март 2007 г. (Cowan 2007: стр. 1)35 

По въпроса за осиновяването на деца Евробарометър установи, че в целия 
ЕС средно само 31 % от респондентите са съгласни:  

„Предложението да се разреши на хомосексуалните двойки да осиновяват 
деца получава изключително различни равнища на съгласие в отделните 
страни: от 7 % в Полша и Малта до 69 % в Нидерландия. Швеция е 
единствената страна, където (съвсем малко) повече от половината хора 
подкрепят становището, че „осиновяването на деца трябва да се разреши 
за хомосексуалните двойки в цяла Европа“.“36 

 

 

 

Отношение към разрешаване на осиновяването от хомосексуални двойки 

 
34  Среща на място с El Defensor del Pueblo [омбудсмана], 13 март 2008 г. 
35 Cowan, K. (2007) British attitudes to lesbian and gay people [Отношението на британците 

към лесбийките и гейовете], www.stonewall.org.uk   
36  Евробарометър 66 (2006), стр. 45, търсете на: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf (16.12.2008 г.) 
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Други национални проучвания на отношението 

Изследвайки други аспекти на отношението към ЛГБТ лицата, 
националните проучвания сочат преобладаващо отрицателно отношение 
към ЛГБТ лицата в различен контекст. 

В едно българско проучване37 42 % от респондентите не биха искали да 
имат хомосексуалист за приятел или колега, а 47 % не биха приели детето 
им да е хомосексуално. В проучване38 на Обединеното кралство, 
обхващащо Шотландия, половината респонденти са заявили, че няма да са 
доволни, ако техен роднина създаде дългосрочна връзка с транссексуално 
лице. В едно датско проучване39 53 % от мъжете между 15 и 24 години не  
смятат за приемливо да правят секс с човек от същия пол, но само 21 % от 
жените са били на същото мнение. Според едно германско проучване40 
32 % от респондентите са сметнали, че гледката на двойка, целуващи се 
хомосексуалисти, е противна. Едно латвийско проучване41 е установило, 
че 47 % от респондентите считат хомосексуалността за болест и са 
убедени, че хомосексуалистите трябва да бъдат лекувани; 62 % не биха 
искали да са в организация, чиито членове са хомосексуални; 69 % не 
искат хомосексуалистите да работят в училищата; 50 % са против това 
хомосексуалисти да работят в полицията. Едно по-ранно проучване на 
европейските ценности в Гърция показва ясно очертан контраст в 
отношението между респондентите от различна възраст и различно 
равнище на образование. Според повечето респонденти (58,6 %) 
хомосексуалността не е „оправдана“, но този процент е много по-висок 
при лицата над 50 години (84,7 %), отколкото за тези под 30 години 
(44,7 %), което показва, че отношението може би се променя постепенно.42 

37  Sociological Agency Skala (2007), Отношение към малцинствените групи  и 
дискриминационни нагласи в българското общество, Социологическо проучване по 
проекта „От антидискриминция към равни възможности ― иновационни методи и 
ефикасни практики на Комисията за защита от дискриминация“, София. 

38  C. Bromley, J. Curtice, L. Given (2007) Attitudes to discrimination in Scotland: 2006, Scottish 
Social Attitudes Survey, Edinburgh: Scottish Government Social Research [Отношение към 
дискриминацията в Шотландия: 2006 г., Проучване на социалната нагласа в Шотландия, 
Единбург: социално изследване на шотландското правителство]. 

39  Sundhedsstyrelsen [Национален съвет по здравеопазване] (2006) Ung2006. De 15-24-åriges 
seksualitet, Копинхаген 

40  Institut für interdisziplinäre Konflikt und Gewaltforschung [IKG] (2006) ‘Indikatoren des 
Syndroms Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit im Vergleich’, търсете на: 
http://www.uni-bielefeld.de/ikg/index.htm  (15.06.2006). 

41  The Market and Opinion Research Centre 'Vilmorus Ltd.' (2006) Discrimination against 
Various Social Groups in Lithuania [Дискриминация срещу различните социални групи в 
Литва], Вилнюс 

42 European Values Study [Проучване на европейските ценности] (1999) търсете на: 

www.jdsurvey.net/web/evs1.htm (13.11.2008 г.) 
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Независимо от разликите между държавите-членки, проучванията 
показват, че хомофобията и нехаресването на ЛГБТ лицата преобладават. 
Подобна е картината и от една електронна анкета на заинтересованите 
страни: 30 % са били на мнение, че „малцинство“ от населението приема 
лесбийките или че „няма приемливост“. Цифрите са по-високи за гейовете 
(40 %) и бисексуалните лица (38 %), докато за транссексуалните лица те са 
особено ниски (73 %).  

Тези резултати не са изненадващи. Все пак още през 2000 г. Комитетът на 
министрите при Съвета на Европа настоя за толерантност и действия: 
„Хомосексуалността може все още да предизвика силни цивилизационни 
реакции в някои общества или в части от тях, но това не дава право на 
правителствата и парламентите да останат пасивни. Напротив, този факт 
само подчертава необходимостта да се насърчава по-голяма толерантност 
по въпросите на сексуалната ориентация.“43 

Добра практика: През януари 2005 г. Португалия започна медийна 
кампания, включваща телевизията, радиото, пресата и интернет в 
сътрудничество с рекламната агенция W/Portugal, която работи pro bono. 
Кампанията е включвала показ на привързаност между лесбийски и гей 
двойки по телевизията и печатните медии, за да се даде повече видимост 
на ЛГБТ лицата чрез положителното им представяне.44 

Значителният принос на Европейската комисия за подобряване на 
публичното отношение съм различните малцинствени групи, в това число 
към ЛГБТ лицата, трябва също да бъде изтъкнат. По-специално 
определянето на 2007 г. като Европейска година на равните възможности 
и придружаващите я дейности за повишаване на осведомеността бяха 
ценен принос за промяната на отношението. Паневропейската обиколка на 
камиона, при която бяха посетени градове в държавите-членки през 2007 и 
2008 г., представлява един от многото примери на непосредствен контакт 
с широката общественост за повишаване на осведомеността по въпросите, 
свързани с дискриминацията. Европейската комисия финансира освен 
това национални прояви за повишаване на осведомеността във всички 
държави-членки.45  

Последици от отрицателното отношение 

43 Положението на лесбийките и гейовете в държавите-членки на Съвета на Европа, 
Препоръка 1474 на Парламентарната асамблея (2000),  Отговор, приет от Комитета на 
министрите на 19 септември 2001 г. на 765-ата сесия на заместник-министрите. 

44 Вж.: http://www.youtube.com/watch?v=Xtv2OjDV6t0 (17.10.2008 г.) 
45 Вж. European Commission, „Communicating Equality and Non-Discrimination in the EU“ 

[Повече равнопоставеност и недискриминация в ЕС], на: 
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/broch/thembroch08_en.pd
f (12.01.2009) 
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Както ни съобщиха неправителствените организации на ЛГБТ, анкетирани 
по време на работата на място, една от защитните стратегии, използвани 
от ЛГБТ лицата за избягване на дискриминация, е да бъдат 
„незабележими“ на обществени места, на работното място и в училището. 
Както отбелязва едно словенско проучване46, уместно наречено 
„Непоносимото удобство на уединението“: „... гейовете и лесбийките 
прибягват до мимикрия, за да се приспособят към хетеронормалността на 
публичните пространства. Външно те преопределят своето партньорство и 
го представят за „чисто приятелство“. Само при обстоятелства, които 
изглеждат достатъчно безопасни, някои наистина си позволяват прояви на 
интимност, които говорят за сексуалния им статус. Гейовете и лесбийките 
са по правило наясно със заобикалящата ги среда като цяло и с 
хетеронормалността, определяща тази среда.“ 

Тези стратегии на „незабележимост“ обаче не само променят живота на 
ЛГБТ лицата, но влияят и на степента, до която може да бъдат открити 
непреките форми на дискриминация, основана на сексуалната ориентация. 

Хомосексуалните лица като членове на семейство 

Семейството е от основно значение за всеки човек, все едно дали е дете, 
подрастващ или на зряла възраст, при оказването на емоционална 
подкрепа. Анкетираните в целия ЕС неправителствени организации на 
ЛГБТ потвърдиха, че реакциите на семействата са основен фактор, който 
влияе сериозно върху доброто самочувствие на ЛГБТ лицата. 
Проучванията в Полша47, Португалия48, Малта49, Литва50, Обединеното 
кралство51, Италия52, Словения53, Латвия54, Германия55, Словакия56 и 

46  R. Kuhar, A. Svab (2005) The Unbearable Comfort of Privacy: Everyday Life of Gays and 
Lesbians, Politike: Ljubljana, стр. 95-96, търсете на: http://www2.mirovni-
institut.si/eng_html/publications/pdf/MI_gay_eng.pdf (12.01.2009) 

47  M. Abramowicz (2007) Situation of bisexual and homosexual persons in Poland - 2005 and 
2006 report [Положението на бисексуалните и хомосексуалните лица в Полша – доклад за 
2005 и 2006 г.], Warsaw: Campaign Against Homophobia & Lamda Warsaw 

48  F.V. Silva, СТР. Policarpo, T.L. Monteiro (2006) Inquérito Nacional sobre Experiencias da 
Homossexualidade em Portugal, Lisbia: Centro de Investigacão e Estudos de Sociologia, 
Instituto Superior Ciências do Trabalho e da Empresa. 

49  Malta Gay Rights Movement (2003) Sexual Orientation Discrimination in Malta: A Report on 
Discrimination, Harassment, and Violence against Malta's Gay, Lesbian and Bisexual 
Community [Малтийско движение за правата на гейовете (2003), Дискриминация, 
основана на сексуалната ориентация, в Малта: доклад относно дискриминацията, тормоза 
и насилието срещу малтийската общност на гейовете, лесбийките и бисексуалните лица]. 
Malta: Union Press 

50  A. Zdanevicius (ed.) (2007) Nematomi pilieciai: apie homofobija ir homoseksualiu zmoniu 
diskriminacija Lietuvoje [Невидими граждани: За хомофобията и дискриминацията срещу 
хомосексуалните лица в Литва], Kaunas: VDU 

51  S. Dick (2008 г.) Homophobic hate crime - The Gay British Crime Survey 2008 г., Stonewall. 
52  C. Saraceno (ed.) (2003) Diversi da chi? Gay, lesbiche, transsesuali in un'area metropolitana, 

Milan: DeriveApprodi 
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Франция57 показват, че значителен брой от ЛГБТ лицата крият своята 
сексуална ориентация от роднините си, за да избегнат проявите на 
дискриминация в собственото си семейство. Тези проучвания обаче 
показват също така, че повечето респонденти, които открито заявяват 
своята сексуална ориентация, са приети от семействата си. 

Отхвърлянето от семейството има емоционални последици, но може да 
доведе и до липса на дом. Едно проучване58 в Обединеното кралство е 
показало, че 29 % от респондентите лесбийки и 25 % от респондентите 
хомосексуалисти са останали без дом, когато са се „разкрили“ пред 
родителите си. В Словакия едно проучване59 сочи, че 20 % от неговите 
ЛГБ респонденти са били изгонени от дома си, когато са се „разкрили“.  

Друго, белгийско60 проучване показва, че ЛГБТ лицата разчитат по-малко 
на членовете на семейството си, отколкото на приятели, когато търсят 
социална подкрепа. 

Заключения  

Отношението към ЛГБТ лицата варира значително между държавите-
членки, като зависи и от контекста, в който са поставени тези лица. Най-
положителни са резултатите, когато на респондентите се задава въпросът 
дали искат хомосексуалист за съсед.  Най-отрицателни резултати се 
получават на въпроса дали на хомосексуалистите трябва да се разреши да 
осиновяват деца. Отношението варира също в зависимост от възрастта, 

53  R. Kuhar, A. Svab (2005) The Unbearable Comfort of Privacy: Everyday Life of Gays and 
Lesbians, Ljubljana: Politike 

54  A. Locmelis (2002) "Sexual Orientation Discrimination in Latvia", in: Sexual Orientation 
Discrimination in Lithuania, Latvia and Estonia, Vilnius: The Open Society Institute & Kimeta 
Society 

55  Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport, Fachbereich für gleichgeschlechtliche 
Lebensweisen Berlin [SENSJS] (2001) Sie liebt sie. Er liebt ihn. Eine Studie zur psychosozialen 
Situation junger Lesben, Schwuler und Bisexueller in Berlin. Berlin: Author. 

56  A. Daucikova, СТР. Jójárt, M. Siposova (2002) Report on Discrimination of Lesbians, Gay 
Men and Bisexuals in Slovakia, Bratislava: Documentation and Information Centre [Доклад за 
дискриминацията по отношение на лесбийките, гейовете и бисексуалните лица в 
Словакия, Братислава: Документационен и информационен център].  

57  Франция, национален доклад 
58  S. Averill (2004) How can young people be empowered to achieve justice when they 

experience homophobic crime? [Как младите хора да получат справедливост, когато са 
подложени на хомофобни престъпления?] Докторат, Middlesex University, търсете на: 
http://www.schoolsout.org.uk/research/docs/Partnersper sent20Anper sent20updateper 
sent20toper sent20tacklingper sent20homophobia.pdf (30.07.2008 г.) 

59  A. Daucikova, СТР. Jójárt, M. Siposova (2002) Report on Discrimination of Lesbians, Gay 
Men and Bisexuals in Slovakia, Bratislava: Documentation and Information Centre [Доклад за 
дискриминацията по отношение на лесбийките, гейовете и бисексуалните лица в 
Словакия, Братислава: Документационен и информационен център]. 

60  A. Dewaele (2007-2008 г.) De sociale netwerken van holebi's - Over vriendschap en andere 
bloedbanden. Antwerpen University: Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, 
Departement Sociologie 
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като младите хора имат по-положително отношение към ЛГБТ лицата, 
отколкото възрастните. Признаването на законното партньорство може 
също да бъде фактор, влияещ положително върху отношението. 

ЛГБ лицата са склонни да крият сексуалната си ориентация от своите 
семейства и мнозина са подложени на нещо, което те чувстват като 
дискриминация от страна на семействата си, проявяваща се понякога като 
отхвърляне или дори насилие. 

Отрицателното поведение към транссексуалните лица е значително по-
подчертано, отколкото отрицателното поведение към лесбийките, 
гейовете и бисексуалните лица.  
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Престъпления от омраза и подбуждане към омраза 

Този раздел разглежда редица аспекти, отнасящи се до престъпленията от 
омраза и подбуждането към омраза, включително широко 
разпространените нападения срещу ЛГБТ лица, характера на нападенията 
и извършителите, процедурите за съобщаване на инцидентите на 
престъпленията от омраза и методите на полицията и на другите органи в 
отговор на такива съобщения, както и нападения срещу места за събиране 
на ЛГБТ лица. 

В девет държави-членки на ЕС61 (Белгия, Дания, Испания, Франция, 
Нидерландия, Португалия, Румъния, Швеция, както и част от 
Обединеното кралство ― Северна Ирландия) наказателното право 
съдържа разпоредби, според които е престъпление да се подбужда към 
омраза, насилие или дискриминация, основани на сексуалната ориентация 
(подбуждане към омраза), както и закон, който счита хомофобния замисъл 
като утежняващ вината фактор в общите престъпления (престъпления от 
омраза).  

В четири държави-членки на ЕС (Германия, Естония, Ирландия, Литва) 
наказателното право съдържа разпоредби, според които е престъпление да 
се подбужда към омраза, насилие или дискриминация въз основа на 
сексуалната ориентация (но законодателството не счита хомофобния 
умисъл като утежняващ вината фактор в общите престъпления). 

Една държава-членка на ЕС (Финландия) счита хомофобния умисъл като 
утежняващо вината обстоятелство при общите престъпления (но няма 
разпоредба, според която е престъпление да се подбужда към омраза, 
насилие или дискриминация въз основа на сексуалната ориентация). 

В 13 държави-членки на ЕС (Латвия, Люксембург, Полша, Чешката 
република, Словакия, Австрия, Унгария, Словения, Италия, 
България, Гърция, Кипър и Малта) той не е нито престъпление, нито 
утежняващо вината обстоятелство. 

Законодателство относно хомофобните престъпления от омраза и 
хомофобното подбуждане към омраза 
 

61 За повече информация относно законодателството вж. Агенция на Европейския съюз за  
основните права (2008 г.), Хомофобия и дискриминация, основана на сексуалната 
ориентация, в държавите-членки на ЕС: Част I – Правен анализ. 
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 Insert translation  Insert translation 
Country Results Резултати по страни Lithuania Литва 
The Netherlands  Нидерландия Italy Италия 
Sweden Швеция Finland Финландия 
Denmark Дания Portugal Португалия 
Austria Австрия Slovenia Словения 
Belgium Белгия Estonia Естония 
Spain Испания Hungaria Унгария 
Germany Германия Slovakia Словакия  
Luxembourg Люксембург Bulgaria България 
France Франция Greece Гърция 
United Kingdom Обединено кралство Cyprus Кипър 
European Union (27) Европейски съюз (27) Latvia Латвия 
Ireland Ирландия Romania Румъния 
Czech Republic Чешка република Malta Малта 
Criminal offence to incite hatred, violence or discrimination on  grounds of 
sexual orientation (hate speech) and homophobic intent an aggravating 
factor in common crime (hate crime) 

Престъпление е да се подбужда към омраза, насилие или 
дискриминация, основани на сексуалната ориентация 
(подбуждане към омраза) и хомофобният умисъл е утежняващо 
вината обстоятелство при общите престъпления (престъпления 
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от омраза) 
Criminal offence to incite hatred, violence or discrimination on grounds of 
sexual orientation (hate speech) 

Престъпление е да се подбужда към омраза, насилие или 
дискриминация, основани на сексуалната ориентация 
(подбуждане към омраза)  

Homophobic intent an aggravating factor in common crime (hate crime) Хомофобният умисъл е утежняващо вината обстоятелство при 
общите престъпления (престъпления от омраза) 

Neither a criminal offence or an aggravating factor Не е нито престъпление, нито утежняващо вината 
обстоятелство 

 
Официални статистически данни за престъпленията от омраза и 
подбуждането към омраза  

Официалните статистически данни за полицейските доклади и съдебните 
процедури са оскъдни. Относно съдебната практика по подбуждане към 
омраза само Литва има официални данни. През 2007 г. е започнало 
разглеждането на общо 15 наказателни съдебни дела. Едно от тях е 
завършило с осъдителна присъда.62 Що се отнася до съдебни преследвания 
за престъпления от омраза, само Обединеното кралство разполага с 
официални данни.  През 2007 г. са започнати общо 988 наказателни 
съдебни дела, като 759 са завършили с осъдителна присъда.63 Официални 
данни за съобщените на полицията случаи на подбуждане към омраза и 
престъпления от омраза са оповестени в Швеция, където 723 полицейски 
доклада през 2007 г. са се отнасяли до хомофобни инциденти.64 През 
периода от 1 януари до 30 юни 2008 г. 150 хомофобни инцидента 
(насилие, злоупотреба или тормоз) са били докладвани от полицията в 
Нидерландия.65 

Липсата на официални статистически данни в другите държави-членки се 
дължи отчасти на факта, че подбуждането към омраза и престъпленията от 
омраза или не са считани за престъпление и утежняващо вината 
обстоятелство, или събраните жалби не са разпределени по мотиви (така 
става невъзможно да се направи разлика например между расистки и 
хомофобни мотиви в статистическите данни). 

62  Литва, национален доклад 
63  Държавната служба за съдебно преследване (CPS), която води регистри за Англия и 

Уелс, събира статистически данни за хомофобните престъпления не прави разбивка по 
вид на извършеното деяние, напр. подбуждане към омраза. Когато води дела с 
хомофобен елемент, CPS се придържа към следното определение за хомофбни 
престъпления: „Всеки инцидент, който се възприема като хомофобен или трансфобен от 
жертвата“. (Разменени имейли със CPS, 24.01.2008 г. и с Министерство на правосъдието 
към шотландското правителство, 07.02.2008 г.). Вж. също: OSCE/ODIHR (2008 г.), 
„Престъпления от омраза в зоната на ОССЕ ― инциденти и реакции. Годишен доклад за 
2007 г., стр. 46; и Обединено кралство, национален доклад. 

64 Доклад 2008 г.: 15 от Brottsförebygganderådet, Hatbrott 2007, стр. 81-90, търсете на: 
http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=Hatbrott_2007_webb.pdf&u
rl=/dynamaster/file_archive/080716/6141d937f1ed069853de33f15d209d28/Hatbrott%255f2007
%255fwebb.pdf (12.12.2008 г.) 

65  Politieacademie (2008 г.) ‘Rapportage homofoob geweld. Politiegegevens. Periode 1 januari - 1 
juli 2008 г.’ 
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Държави, в които са регистрирани значителен брой инциденти, като 
например Обединеното кралство66, са създали отлични инструменти за 
съобщаване на престъпленията от омраза, като формуляри за съобщаване 
от потърпевшите и сайтове за съобщаване от трета страна, давайки 
възможност на обществеността да съобщава не само в полицейските 
управления, а и чрез партньорството на подходящо специализирани 
агенции, като това може да стане без разкриване на лични подробности за 
жертвата.  Полицията ще разследва престъплението само със съгласието 
на жертвата. Съобщаването от трета страна позволява на жертвите да 
добият увереност и да бъдат насърчени да съобщят за престъплението, 
докато агенциите могат да посочат подходящи организации, които да 
помогнат най-добре на жертвите. Подобреното регистриране на 
престъпленията от омраза очертава по-точна картина, давайки по този 
начин възможност на полицията и на другите партньори да реагират по-
ефикасно чрез основано на разузнавателна информация активно 
насочване. Освен това Обединеното кралство е формулирало прости и 
ефективни операционални определения за отчитане на хомофобните 
инциденти: 

Хомофобен инцидент е всеки инцидент, който се възприема като 
хомофобен от жертвата или от кое да е друго лице. 

Трансфобен инцидент е всеки инцидент, който се възприема като 
трансфобен от жертвата или от кое да е друго лице. 

Проучвания и други източници на данни 

Няма сравнителни проучвания на европейско равнище на престъпленията 
от омраза. Проучвания са извършени все пак в няколко държави-членки, 
всички от които доказват наличието на престъпления и инциденти, 
свързани с омраза ― констатация, подкрепена от оценките на всички 
неправителствени организации на ЛГБТ и национални органи за равно 
третиране, занимаващи се с този проблем във всяка държава-членка, 
включително и в страните, в които липсват статистически данни.67 

При едно британско проучване68 една трета от лесбийките и една четвърт 
от хомосексуалистите респонденти са отговорили, че са били подложени 

66 Дори в Обединеното кралство се смята, че за 85 % от хомофобните престъпления не се 
съобщава, вж. напр.: http://www.barnet.gov.uk/index/community-living/safety/harassment-
help/harassment-help-homophobia.htm (05.02.2009 г.)  

67  Не са намерени статистически данни за подбуждане към омраза и престъпления от 
омраза в Австрия, България, Кипър, Чешката република, Финландия, Франция, Гърция, 
Унгария, Латвия, Литва, Люксембург, Португалия, Румъния и Испания. Данните за 
престъпления от омраза срещу транссексуални лица са особено оскъдни. 

68  Извадка от 1721 лесбийки, гейове и бисексуални лица в зряла възраст са отговорили от 
цяла Великобритания през 2008 г. чрез интернет анкета, разпратена до 185 000 членове 
на YouGov panel. S. Dick (2008 г.) Homophobic Hate Crime [Хомофобни престъпления от 
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на престъпление или инцидент, свързани с омраза, през последните три 
години. Един от всеки 12 бисексуални лица съобщава, че е бил подложен 
на инцидент от хомофобна омраза, през последните три години. В едно 
полско проучване69 18 % от ЛТБ респондентите съобщават, че са били 
подложени на физическо насилие заради сексуалната си ориентация през 
последните две години ― 42 % от тях съобщават за три или повече 
инцидента. В една датска анкета по интернет70 12 % от ЛГБТ 
респондентите съобщават, че са били подложени на физически нападения 
заради сексуалната си ориентация или половото си самоопределяне най-
малко един път, а 39 % съобщават, че са били подложени на словесни 
атаки най-малко един път. В едно италианско проучване от Торино71 
51 % от мъжете и 33 % от жените респонденти съобщават, че са били 
подложени на хомофобно насилие. В едно словенско проучване 53 % от 
респондентите лесбийки и гейове съобщават, че са били подложени на 
насилие заради сексуалната си ориентация.72 

Горните резултати ясно очертават само върха на айсберга, но са 
показателни за мащабите на проблема в целия ЕС и говорят, че 
престъпленията и инцидентите от омраза не са ограничени само до 
страните, където са извършвани проучвания. Освен това посетените 
неправителствени организации на ЛГБТ са знаели за инциденти, свързани 
с омраза, в своята собствена държава-членка, дори ако не е било 
провеждано специално проучване. 

През 2007 г. Европейският парламент отбеляза разпространението на 
подбуждане към омраза срещу общността на лесбийките, гейовете, 
бисексуалните и транссексуалните (ЛГБТ) лица в редица европейски 
държави, като изтъкна използването от публични личности на 
„подстрекателски или заплашителен език или подбуждане към омраза и 
неуспеха на полицията да осигури достатъчна закрила срещу насилствени 
демонстрации на хомофобни групи“. Той обръща по-специално внимание 
на случая с Матео, 16-годишен италиански гражданин от Торино, който 
„неотдавна се е самоубил и е оставил две предсмъртни бележки, 
посочвайки като причина за самоубийството си нагрубяването, на което 

омраза] ― The Gay British Crime Survey 2008 г. , Stonewall, търсете на: 
http://www.stonewall.org.uk/documents/homophobic_hate_crime__final_report.pdf 
(06.02.2009). 

69 Извадка от 1002 респонденти. M. Abramowicz (ed.) (2007) Situation of bisexual and 
homosexual persons in Полша [Положението на бисексуалните и хомосексуалните лица в 
Полша], Kampania Przeciw Homofobii & Lambda Warsaw. 

70  Интернет анкета с 9473 респонденти, проведена от ЛГБТ лица, общуващи на интернет 
портал boyfriend.dk в сътрудничество с The Danish Broadcasting Corporation (2007), 
търсете на: http://boyfriend.dk/dr/result.php  (15.01.2008 г.). 

71 Извадка от 514 респонденти, C. Saraceno (ed.) (2003) ‘Diversi da chi? Gay, lesbiche, 
transessuali in un'area metropolitana’, Milan: Guerini 

72  A. Švab, R. Kuhar (2005) The Unbearable Comfort of Privacy: Everyday Life of Gays and 
Lesbians, Politike: Ljubljana, търсете на: http://www2.mirovni-
institut.si/eng_html/publications/pdf/MI_gay_eng.pdf (22.12.2008 г.) 
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бил подлаган заради сексуалната си ориентация; [факта, че] организации 
на гражданското общество в Обединеното кралство са сигнализирали за 
увеличаване на случаите на хомофобно нагрубяване в средните училища в 
цялото Обединено кралство; [както и случая с] гей, [който] е пребит с 
тояги до смърт в Нидерландия само заради сексуалната си ориентация и 
женствения си външен вид“.73 

 
Съветът  на Европа даде израз на подобна загриженост във връзка с 
такива престъпления от омраза. През 2008 г. един доклад на Съвета на 
Европа обърна внимание на факта, че:74 „В Рига екстремисти са замеряли 
с фекалии и яйца хомосексуални активисти и техни поддръжници, когато 
ги видели да излизат от църковна служба. Преди няколко години един 
шведски хокеист е бил намушкан до смърт във Вастерас, след като 
обявил, че е хомосексуален. В Опорто, Португалия, група момчета са 
нападнали и убили една бездомна транссексуална бразилка и оставили 
тялото в пълен с вода ров.“ 

Характер на нападенията 

Проучвания и обзори от Белгия75, Швеция76, Германия77, 
Нидерландия78, Полша79, Обединеното кралство80, Словения81 и други 
държави-членки разкриват, че: в повечето случаи най-честа е словесната 
агресия; нападенията обикновено стават на публични места; за лесбийките 
и бисексуалните жени е по-голяма вероятността, отколкото за гей или 
бисексуалните мъже да бъдат подложени на нападения в частни 

73 Вж. решение на Европйския парламент, „Хомофобията в Европа“, прието на 26 април 
2007 г., P6_TA(2007)0167, както и решение на Европейския парламент, „Хомофобията в 
Европа“, прието на 18 януари 2006 г., P6_TA(2006)0018 

74  T. Hammarberg, комисар на Съвета на Европа за правата на човека (2008 г.) Hate Crimes - 
racism, anti-Semitism, anti-Gypsyism, Islamophobia and homophobia [Престъпления от 
омраза ― расизъм, антисемитизъм, ислямофобия и хомофобия]: 
http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/080721_en.asp  (03.09.2008 г.) 

75  M. Poelman & D. Smits (2007) Agressie tegen holebi's in Brussel-Stad, Antwerp: Apeldoorn. 
76  E. Tiby (1999) Hatbrott? Homosexuella kvinnor och mäns berättelser om utsatthet för brott, 

Stockholms universitet: Kriminologiska institutionen 
77  MANEO - Das schwule Anti-Gewalt-Projekt in Berlin (2007) [MANEO ― хомосексуален 

проект против насилието в Берлин], търсете на: http://www.maneo.de/highres/index.html 
(14.07.2008 г.) 

78  L.Buijs, J.W.Duyvendak, G.Hekma (2008 г.) Als ze maar van me afblijven. Amsterdam: 
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam School for Social Science Research 

79  M. Abramowicz (ed.) (2007) Situation of bisexual and homosexual persons in Полша 
[Положението на бисексуалните и хомосексуалните лица в Полша], Kampania Przeciw 
Homofobii & Lambda Warsaw 

80  S. Dick (2008 г.) Homphobic hate crime [Хомофобни престъпления от омраза] ― The Gay 
British Crime Survey 2008 г., Stonewall 

81  A. Švab, R. Kuhar (2005) The Unbearable Comfort of Privacy: Everyday Life of Gays and 
Lesbians [Непоносимата утеха на тайната: ежедневния живот на гейовете и лесбийките], 
Politike: Ljubljana, търсете на: http://www2.mirovni-
institut.si/eng_html/publications/pdf/MI_gay_eng.pdf  (14.07.2008 г.) 
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помещения; за тях е също така по-вероятно да бъдат подложени на 
сексуални нападения или на заплахи за сексуални нападения; младите 
хора са подложени на нападения повече от другите възрастови групи. 

„Група млади хора от моя град ме подлагаха многократно на тормоз, за 
да ме „убедят“, че тук няма място за лесбийки. Те ме нападаха с думи и 
физически. Веднъж дори ме биха. Заплашиха, че ще ме изнасилят, за да 
ми покажат колко е хубаво да съм с мъж, защото ми трябвал мъж.“ 
(Жена, Полша)82 

 

Извършители 

Горните проучвания установяват, че извършителите са обикновено 
непознати на жертвата, въпреки че в някои случаи те са роднини, колеги 
или състуденти.83 Извършителите са преди всичко мъже (и често пъти 
млади мъже в групи). 

На базата на случаите на престъпления от омраза, за които се съобщава в 
един уебсайт, създаден от Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske 
[Национална организация за гей и лесбийки] в Дания, организацията 
стига до следното заключение: „[Съобщените случаи] показват, че 
словесните и физическите извършители са мъже. Най-често мъже на групи 
и най-често бели датчани [от етническото мнозинство]. [...] Типичният 
случай при гейовете става на публично място, по пътищата и край гей 
барове. Лесбийките са по-често подложени на словесни нападения и често 
в частни помещения, [включително заплахи от] сексуално нападение.“ 

Трябва да бъдат изтъкнати два други проблема: първо, извършителите от 
крайно десни групи срещу ЛГБТ лица, и второ, въпросът за етническите 
малцинства като извършители. 

Има няколко примера на крайно десни групи, тормозещи или нападащи 
ЛГБТ лица и места за срещи, включващи инциденти в Швеция, Полша, 
Естония и Италия. Някои от анкетираните свързваха случаите на 
престъпления, свързани с омраза, срещу ЛГБТ лица с явленията на 
ултранационализъм, ксенофобия или расизъм.84 

82  Цитат от M. Abramowicz (ed.) (2007) Situation of bisexual and homosexual persons in Полша 
[Положението на бисексуалните и хомосексуалните лица в Полша], Kampania Przeciw 
Homofobii & Lambda Warsaw 

83  Сравнително високата честота на престъпленията от омраза, извършени от членове на 
семейството и  връстници, отличава престъпленията от омраза, мотивирани от 
сексуалната ориентация или половото самоопределяне, от другите видове престъпления 
от омраза, напр. расизъм или антисемитизъм. 

84  Срещи на място със SEKÜ (EE), RFSL (SE), Kampania (PO), Arcigay/Arcilesbica (IT). 
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Що се отнася до етническите малцинства като извършители на 
престъпления от омраза срещу ЛГБТ лица, въпреки оскъдния брой 
проучвания в това отношение публичните дебати често изтъкват 
възгледите за хомосексуалността като отличителен белег между групите 
на етническото мнозинство и тези от етническото малцинство,85 и 
показанията на жертвите определят понякога етническите малцинства 
като извършители на насилие срещу противниците на ЛГБТ лицата. 
Настоящите изследвания не свързват други фактори, като социална класа, 
образование, служебно положение или религиозни убеждения, с етноса. 

В германското проучване MANEO86 на престъпленията, свързани с 
омраза, срещу гей и бисексуални мъже в Берлин, се посочва, че 
извършителите са били определени като хора от малцинствен етнически 
произход в 16 % от случаите.87 

В един холандски доклад88 за Амстердам млади мъже от марокански 
произход са непропорционално високо представени като заподозрени в 
насилие срещу гейове.  Докладът заключава: „Извършителите на насилие 
срещу гейове не са подтикнати от религиозни убеждения. Онези от тях, 
които са мюсюлмани, имат само повърхностни познания за Корана и 
рядко ходят в джамия. Мотивите на мароканските извършители са почти 
същите като на местните нидерландски извършители: възгледи и емоции 
по отношение на секса и пола. Мароканските момчета обаче споменават 
аналния секс и видимите прояви на хомосексуалност като най-
осъдителните според тях аспекти на хомосексуалността, а не женственото 
поведение. Непропорционално високото им представяне се дължи на 
уличната култура на районите, където живеят много марокански 
момчета.“ 

Съобщаване за престъпленията от омраза 

85 Например в Дания и Нидерландия, съгласно: M.T. Drud-Jensen & S.СТР. Knudsen (2005) 
Ondt i røven. Folk der har ondt i røven over bøsser - bøsser der har ondt i røven over folk. 
Copenhagen: Høst & Søn. And СТР. Mepschen (2008 г.) Sex and the Other - Homosexuality 
and Islam in Dutch public discourse, Master thesis [Сексът и другият ― хомосексуалността 
и ислямът в нидерландския публичен дискурс, дипломна работа] 

86  Извадката съдържа 23 949 респонденти. MANEO - Das schwule Anti-Gewalt-Projekt in 
Berlin (2007) [MANEO ― хомосексуален проект против насилието в Берлин], търсете на 
http://www.maneo.de/highres/index.html  (14.07.2008 г.).  

87  Der Beauftragte für Integration und Migration in Berlin (2005) Integration und Migration in 
Berlin, Zahlen - Daten - Fakten). Въпреки че субективният малцинствен етнически 
произход и официалният произход на мигранта не са едно и също нещо, цифрите 
показват, че лица, категоризирани като „етническо малцинство“ или „мигранти“, не са 
представени непропорционално много в статистиката за престъпленията от омраза в 
Берлин. 

88  L.Buijs, J.W.Duyvendak, G.Hekma (2008 г.) Als ze maar van me afblijven. Amsterdam: 
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam School for Social Science Research, стр. 128  
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Според опита на неправителствените организации на ЛГБТ и някои 
административни органи, анкетирани за този доклад, за малко случаи на 
престъпления от омраза се съобщава на полицията или на други 
административни органи. Проучванията също потвърждават това.89  

В цитираното по-горе полско проучване90 за 85,1 % от инцидентите не се 
съобщава на полицията. Според проучването на Обединеното кралство91 
само 23 % от жертвите са съобщили за инциденти, свързани с омраза, на 
полицията, докато други източници, както бе споменато по-горе, дават 
още по-ниски цифри. 

Няколко фактора допринасят вероятно за това:  

За някои жертви социалното заклеймяване и предразсъдъците срещу 
ЛГБТ лицата водят до решението да не се самоопределят като ЛГБТ и те 
избягнат да съобщават, за да намалят риска да бъдат разкрити. 

Някои ЛГБТ лица са подложени на инциденти, свързани с омраза, толкова 
често, че не си дават труда да съобщават за тях. Поради тези причини или 
заради така наречената „егодистонична или автохомофобия“ някои жертви 
не разпознават инцидентите, свързани с омраза, като престъпления, нито 
като дискриминация, а по-скоро като част от социалните обстоятелства, 
произтичащи от популярното възприемане на ЛГБТ лицата, т.е. като „част 
от живота“.   

Много пъти не се знае как и къде да се съобщава. В повечето държави-
членки липсата на разбиране в полицията, че тя е „обществена служба“, 
означава, че не се полагат големи усилия за информиране на 
обществеността и по-специално на групите, уязвими за престъпления от 
омраза, за начините за съобщаване на такива престъпления. В този случай 
хората, станали обект на престъпление от омраза заради своята сексуална 
ориентация или полово самоопределяне може просто да не знаят как и 
къде да съобщят за него. 

Други може да се въздържат да се обърнат към полицията или защото са 
били преди това подложени на хомофобия, или защото се страхуват от 
хомофобни реакции от страна на полицейските служители. Някои жертви 
са съобщили за подобни реакции от страна на полицаи, както и за 

89 Напр. цитираните по-горе проучвания относно престъпленията от омраза и срещите на 
място с Mozaika (Латвия, 12 март 2008 г.), Министерство на социалните рабти (Естония, 
11 март 2008 г.), БГО „Джемини“ (България, 30 април 2008 г.), Arcigay/Arcilesbica 
(Италия, 5 март 2008 г.) 

90  M. Abramowicz (ed.) (2007) Situation of bisexual and homosexual persons in Полша 
[Положението на бисексуалните и хомосексуалните лица в Полша], Kampania Przeciw 
Homofobii & Lambda Warsaw 

91  S. Dick (2008 г.) Homphobic hate crime [Хомофобни престъпления от омраза] ― The Gay 
British Crime Survey 2008 г., Stonewall 
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нежеланието им да заведат жалба или да повярват в съществуването на 
хомофобен мотив за престъплението.92 

Така например неправителствените организации на ЛГБТ OLKE в Гърция 
и ACCEPT в Румъния съобщават, че полицаи са заплашвали и тормозили 
хора на публични места, известни като места за срещи на гейове.93 В едно 
естонско проучване 25 % от респондентите ЛГБ съобщават, че са били 
подложени на враждебни реакции от полицията, когато са съобщавали за 
престъпления от омраза.94 Ето един пример:   

„Знаехте ли, че поради простия факт, че сте хванали за ръцете и 
целувате любовника си от същия пол в 23:30 ч. в един парк, може да 
бъдете наплют, бит, глобен, наречен „педал, женчо и извратен тип“, 
както и с други епитети, които ме е срам да спомена, от полицаи?“ 
(Мъж, 17-годишен, Румъния)95 

Електронната анкета на заинтересованите страни даде смесени резултати 
по отношение на усилията на административните органи да се борят с 
престъпленията от омраза срещу ЛГБТ лица. 53 % заявяват, че 
съответните административни органи смятат престъпленията от омраза за 
„доста важна“ или за „много важна“ област на безпокойство, докато 30 % 
съобщават, че административните органи смятат, че такива инциденти 
имат малко значение или изобщо нямат значение. 

Недостатъчното докладване допринася за трудностите да се оцени 
мащабът и характера на нападенията в целия ЕС, тъй като официални 
статистически данни и съдебна практика често не съществуват.   

Някои административни органи заявяват по време на извършените на 
място анкети, че административните инструменти за докладване на 
престъпления от омраза са слабо развити и трудни за използване.96 
Разговорите с неправителствените организации на ЛГБТ, националните 
органи за равно третиране и административните органи в повечето 

92  Вж. напр. ENAR (2006) Shadow Report: Bulgaria 2006, търсете на: 
http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/national/Bulgaria_2006.pdf  (14 .07.2008 г.) 

93  Срещи на място: Гърция, 14 април 2008 г., и Румъния, 12 април 2008 г. 
94  Kotter, L. (2002): "Sexual Orientation Discrimination in Estonia" in Sexual Orientation 

Discrimination in Lithuania, Latvia and Estonia. Open Society Institute and Kimeta Society. 
[„Дискриминация, основана на сексуалната ориентация, в Естония“ в Дискриминация, 
основана на сексуалната ориентация, в Литва, Латвия и Естония] Институт „Отворено 
общество“ и дружество „Kimeta“  

95  UK Gay News (2006) Discrimination: Gays Fined for Cuddling in a Park While Straight 
Couple Ignored for Having Sex [Дискриминация: глоба за гейове, които се прегръщат в 
парка, и мълчаливо отминаване на двойка, правеща секс], търсете на: 
http://ukgaynews.org.uk/Archive/2006july/2901.html (07.08.2008 г.). 

96  Срещи на място с Brottsförebygganderådet and Integrations- och Jämställdhetsdepartementet, 
Enheten för diskrimineringsfrågar (Швеция, 6 март 2008 г.), and Национална статистическа 
служба (Обединено кралство, 1 април 2008 г.) 
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държави-членки сочат, че полицаите са недостатъчно обучени да се 
справят с престъпленията от омраза и не разполагат с необходимите 
инструменти за докладване.  
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Добра практика: Полицейско регистриране на престъпления от 
омраза: През пролетта на 2007 г. в Швеция стокхолмската полиция е 
създала „звено за престъпления от омраза“. Няколко полицейски органи са 
подобрили своите процедури за регистриране чрез включване в 
процедурата си за съобщаване на инциденти скриващ се прозорец, който 
се появява на екрана, когато в съобщението бъдат изписани думи като 
„гей“ или „имигрант“, след което регистриращият полицай трябва да 
допълни информацията, за да идентифицира инцидента, което означава, че 
жертвата или информиращият трябва да се проучат допълнително. 
Няколко полицейски органи са определили полицаи, които да отговарят 
специално за престъпленията от омраза. Освен това най-малко 20 
прокурора в Швеция се специализират в работа по престъпления от 
омраза, по един за всеки ресор.97 

 

Добра практика: Анонимно съобщаване за престъпления от омраза: 
Проучването на място установи, че в Нидерландия е стартирал пилотен 
проект, при който за престъпленията от омраза може да се съобщава 
анонимно по интернет, така че да може да бъде събирана информация, 
дори ако жертвите не искат да съобщават непосредствено на полицията. 98 
Също така в Дания общината на Копенхаген е създала уебсайт за 
анонимно докладване на инциденти, свързани с омраза.99 В Словения 
неправителствената организация на ЛГБТ Legebitra е стартирала 
програмата „Povej naprej!“ (активизирай!), за да улесни докладването на 
престъпления от омраза и случаи на дискриминация срещу ЛГБТ лица 
чрез анонимно разпитване на жертвите.100 

 

Добра практика: Обучение и информационен материал: Във Франция 
е създаден „Наръчник на жертвата“ на престъпления от омраза и 
дискриминация чрез партньорство на частни предприятия, полицейски 
съюзи и асоциации на гейове и лесбийки. Според анкетите на място 
Националната жандармерия във Франция е включила от 2006 г. в 
учебната си програма модули за осведомяване по проблемите на 
хомосексуалността и хомофобията.101 Чрез анкетите на място бе 
установено, че националният орган за равно третиране, „Център за равни 

97 Швеция, национален доклад 
98 Среща на място с Комитета за равно третиране (Нидерландия, 1 април)   
99 Вж.: http://www.registrerdiskrimination.kk.dk/?sc_lang=en (17.10.2008 г.) 
100 Вж.: http://www.drustvo-

legebitra.si/index.php?option=com_content&task=view&id=148&Itemid=0 (17.10.2008 г.) 
101 Среща на място с Inter-LGBT и L'Autre Cercle, (Франция, 10 март 2008 г.) 
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възможности и противопоставяне на расизма“, в Белгия е предприел 
подобна инициатива при обучението на полицаи.102 

 

Що се отнася до съдебните процедури, едно шведско проучване103 
показва, че процентът на инцидентите, свързани с омраза, по които има 
открито съдопроизводство, варира значително между полицейските 
сектори и че елементът „омраза“ или „хомофобия“ понякога не се взема 
предвид при съдебния процес и издаването на присъда, въпреки че е бил 
мотив за извършеното престъпление. 

102 Среща на място с The Centre for Equal Opportunities and Opposition to Racism [Център за 
равни възможности и срещу расизма] (Белгия, 3 април)  

103 E. Tiby (2006) En studie av homofoba hatbrott i Sverige, Stockholm: Forum för levande 
historia 
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Добра практика: Политика на съдебно преследване: Държавната 
служба за съдебно преследване в Обединеното кралство е постановила 
политика за съдебно преследване на хомофобни и трансфобни 
престъпления от омраза. Документът обяснява начина, по който 
Държавната служба за съдебно преследване разглежда случаи, включващи 
хомофобни и трансфобни престъпления от омраза, и заявява, че службата 
е решена да даде своя принос за намаляване на престъпленията с 
хомофобен или трансфобен елемент, като изправи пред съд провинилите 
се.104 

104 Вж.: http://www.cps.gov.uk/publications/docs/htc_policy.pdf  (06.10.2008 г.). 

  59 

                                                      

Пр
ев
од
ът

 не
 е 
пр
ов
ер
ен

http://www.cps.gov.uk/publications/docs/htc_policy.pdf


 

Нападения на места за срещи на ЛГБТ лица 

Има няколко регистрирани нападения на места за срещи на ЛГБТ лица в 
някои държави-членки ― от вандалски нападения на помещения на 
неправителствени организации или обекти на ЛГБТ до тормоз и 
нападения на ЛГБТ лица на местата им за срещи. 

Вандалското нападение на един местен филиал на Riksförbundet För 
Seksuellt Likaberättigande [Шведската федерация за правата на лесбийки, 
гейове, бисексуални и транссексуални лица], състояло се в счупване на 
неговите прозорци и хвърляне на запалителни устройства, в Швеция е 
само един пример.105 Въз основа на информация, събрана при анкети на 
място, може освен това да се посочи изгарянето на един исторически 
обект в Италия (The Coming Out) на ЛГБТ общността в Рим през 
февруари 2008 г. и в последно време други неонацистки нападения на 
различни места за срещи на ЛГБТ лица.106 Италианските 
неправителствени организации на ЛГБТ Arcigay и Arcilesbica са убедени, 
че се увеличава насилието срещу ЛГБТ организациите и местата за срещи 
на тази общност.107  

Подбуждане към омраза 

Терминът „подбуждане към омраза“, както той е използван в този раздел, 
включва по-широк спектър вербални действия, почиващи на или 
изразяващи хомофобия и/или трансфобия чрез унизително или неучтиво 
говорене. 

Въз основа на наличните данни може да се идентифицират най-малко три 
вида подбуждане към омраза, които са особено важни в хомофобен 
контекст: подбуждане към омраза от публични дейци, подбуждане към 
омраза от публични религиозни дейци и подбуждане към омраза, 
публикувано (често анонимно) по интернет.  

Подбуждане към омраза от публични и религиозни дейци  

Някои неправителствени организации на ЛГБТ и изследователи са 
проследили изявления по пресата и на други места. В Латвия и Литва 

105 Riksförbundet För Seksuellt Likaberättigande (Nord) [Шведска федерация за правата на 
ЛБХТ лицата] Hatbrott! Vad gör jag? Information och råd för homosexuella, bisexuella och 
transpersoner (Брошура без дата на публикацията, търсете на: www.rfsl.se/nord). 

106 Среща на място с Arcigay и Arcilesbica, 5 март 2008 г.. Вж. също: 
http://www.arcigay.it/incendio/incendio-al.coming-out-roma, 
http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/cronaca/incendio-coming/1.html, и 
http://www.arcigay.it/dossier-omofobia-italia-2006-2008 г. ( 20.07.2008 г.) 

107 Среща на място с Arcigay и Arcilesbica, 5 март 2008 г. 
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неправителствените организации на ЛГБТ Mozaika (Латвия) и Литовска 
гей лига са идентифицирали модели на говорене след проучване на анти-
ЛГБТ изказвания и други хомофобни изявления, които, стриктно 
погледнато, не всички може би попадат под правното определение на 
подбуждане към омраза.108 

Тези проекти за проследяване са установили, че анти-ЛГБТ изявленията се 
произнасят главно от консервативни политици и религиозни (католически, 
лутерански или евангелистки) публични дейци. Тези изявления се 
основават главно на тезата, че ЛГБТ лицата и техните начини на живот 
представляват заплаха за обществото. Както се изразява Mozaika: „стана 
ясно, че някои видове аргументи се използват многократно за изявления 
срещу лесбийките и гейовете“.109 Ето някои от тези аргументи:110 

стремеж към запазване на етническата хомогенност и целокупност на 
нацията и държавата чрез изключване или поставяне в подчинено 
положение на гейовете и лесбийките;  

използване на християнските религиозни убеждения в подкрепа на 
изключването на гейовете и лесбийките от „моралната общност“, която се 
схваща като включваща цялата нация; 

позоваване на някакъв неконкретизиран морал при често изтъкване на 
семейните ценности при защитаване на тезата за изключване или 
поставяне в подчинено положение на гейовете и лесбийките. 

Освен това в някои изявления ЛГБТ лицата се представят като идваща 
отвън „западна заплаха“ за „демографското оцеляване“ на нацията: 

„Трябва да кажем ясно „не“ на всички тези умници от Запада, които 
искат да внушат, че нашият народ трябва да извърши доброволно 
самоубийство, тъй като, както знаете, децата не идват от 
хомосексуалистите [sic].“ (член на Латвийския парламент, на пленарна 
сесия на парламента, 31.5.2006 г.)111 

 

108  Mozaika (2007) Homophobic Speech in Latvia: Monitoring the Politicians [Подбуждане 
към хомофобия в Латвия: Проследяване на политиците], A. Tereskinas (2007) "Not 
Private Enough?" Homophobic and Injurious Speech in the Lithuanian Media 
[„Недостатъчно поверително?“],   Vilnius: Lithuanian Gay League 

109 Mozaika (2007) Homophobic Speech in Latvia: Monitoring the Politicians [Подбуждане към 
хомофобия в Латвия: Проследяване на политиците], стр. 4 

110 Mozaika (2007) Homophobic Speech in Latvia: Monitoring the Politicians [Подбуждане към 
хомофобия в Латвия: Проследяване на политиците], стр. 5 

111 Mozaika (2007) Homophobic Speech in Latvia: Monitoring the Politicians [Подбуждане към 
хомофобия в Латвия: Проследяване на политиците], стр. 31 
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Аргументите против разрешаването на парадите на гордостта поставяха 
също въпроса дали сексуалната ориентация е въпрос на правата на човека 
за едно малцинство или е просто „неморално предразположение“, 
приравнявайки по този начин хомосексуалистите с алкохолиците и 
наркоманите. 

„Парадите на гордостта в Латвия следва да се разглеждат като 
незаконни и не трябва да се разрешават, тъй като, на първо място, те са 
насочени срещу морала и семейния модел, който съществува в нашата 
нация и е защитен от основния закон на държавата, конституцията. 
Второ, хомосексуалността е против естествения ред и поради това ― 
против Божиите закони. Трето, хомосексуалистите също така 
претендират незаконно, че имали правата на малцинство. 
Малцинството се състои от хора, които са различни от мнозинството 
поради националност, език, раса, цвят на кожата и други неутрални 
характеристики, а не поради морална оценка. Това значи, че не може да 
има малцинство от алкохолици, хомосексуалисти, наркомани и 
всякакви други, ако малцинството се основава на неморални 
предразположения.“ (Открито писмо до политиците, подписано от един 
кардинал и седем свещеници от Римокатолическата църква в Латвия)112 

 

Важно е да се отбележи, че обидни публични изявления по адрес на ЛГБТ 
лицата като споменатите по-горе не са ограничени по никакъв начин само 
в Латвия. Събраната при работата на място информация идентифицира 
примери за такива изявления в Малта, Италия, Литва, Полша, Кипър, 
Гърция и Румъния,113 обикновено от страна на консервативни политици 
или религиозни дейци от католическото или източноправославното 
вероизповедание. Видът на изявленията и използваната аргументация са 
до голяма степен подобни на идентифицираните от проекта за 
проследяване на Mozaika. Не е изненадващо, че разговорите с 
неправителствените организации на ЛГБТ и националните органи за равно 
третиране в тези държави показаха, че там, където хомосексуалността е 
тема, политически силно оспорвана на морални основания, хомофобното 
подбуждане към омраза е по-неотложен и по-важен проблем, особено 
когато се използва за създаване на съпротива срещу парадите на 
гордостта, както е описано в раздела за свободата на събиранията. 

112 Осведомителна агенция LETA, 27 май 2008 г. 
113 Срещи на място с Malta Gay Rights Movement [Движение за правата на гейовете в Малта] 

(3 март 2008 г.), Arcigay/Arcilesbica (Италия, 5 март 2008 г.), Lithuanian Gay League 
[Литовска гей лига] (13 март 2008 г.), Campaign Against Homophobia [Кампания срещу 
хомофобията] (17 март 2008 г.), Cypress Gay Liberation Movement [Кипърско движение за 
освобождение на гейовете] (10 април 2008 г.), OLKE (Гърция, 14 април 2008 г.), ACCEPT 
(Румъния, 12 април 2008 г.) 
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Проявите на омраза към ЛГБТ лицата не се ограничават, разбира се, само 
до политиците и религиозните лидери. Ето няколко примера: 

В шоубизнеса: Един член на селекционния комитет на конкурс за певци 
(„Deutschland Sucht Den Superstar“ [Германия търси своята суперзвезда]), 
провеждан от една частна германска телевизия, възбуди духовете, като 
нарече един участник в шоуто „педал, който пее като прасе!“.114 

В медиите: „Екзекуция за хомосексуалистите“ гласеше заглавие в 
румънския вестник „Evenimentul Zilei“ от 11 май 2004 г. в една статия за 
публичните прояви на ЛГБТ.115 

От публични дейци: През 2005 г. срещу едно от известните лица, които 
формират общественото мнение, е възбудено съдебно следствие поради 
публичното му изявление, че хомосексуалистите са болни хора, и защото 
ги сравнил с педофилите и наркоманите.116 

Подбуждане към омраза по интернет 

Въпрос, който буди особена загриженост, е разпространяващото се 
хомофобно подбуждане към омраза по интернет. Правени са малко 
проучвания по този въпрос, но проучванията на място показват, че той е 
изтъкнат като будещ сериозно безпокойство от някои неправителствени 
организации на ЛГБТ117, национални органи за равно третиране118 и 
изследвания. Едно изследване от 2006 г.119 отбелязва: „Бързото търсене 
чрез всеки браузър предлага много уебстраници, които насочват 
пропагандата си срещу имигрантите, евреите, мюсюлманите, 
хомосексуалистите, подбуждайки към омраза и насърчавайки насилието 
срещу тези групи.“ ' 

В изследването се съобщава също, че например холандското Бюро жалби 
в Нидерландия е отбелязало постоянното увеличаване на такива 
материали, публикувани в холандското интернет пространство. 

Няколко национални органа за равно третиране и неправителствени 
организации на ЛГБТ също отбелязват значителен брой изпълнени с 

114 На немски език: 'Vollschwuchtel, singt wie ein Schwein' (излъчено от RTL, 2008 г.), 
цитирано в Германия, национален доклад 

115 Румъния, национален доклад 
116 J.E.F. Gouveia (2005) 'Qualquer dia a pedofilia vau acabar por ser legalizada', in O 

Independente, 18 февруари 2005 г. 
117 Среща на място напр. със SEKÛ (Естония, 10 март 2008 г.) 
118 Среща на място напр. с омбудсмана за равните възможности (Литва, 14 март 2008 г.) 
119 M. Zarrehparvar (2006) 'A Nondiscriminatory Information Society' [„Недискриминационно 

информационно общество], in R.F. Jørgensen Human Rights in the Global Information 
Society [Правата на човека в глобалното информационно общество], London: The MIT 
Press, стр. 226 
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омраза коментари срещу ЛГБТ лицата, публикувани в интернет. Както и 
при други обстоятелства, няколко анти-ЛГБТ мрежи използват интернет 
за комуникация, работа в мрежа и мобилизиране. Примерите включват 
латвийската NoPride Association и португалската Partido Nacional 
Renovador, която съобщава за демонстрация срещу „лобито на гейовете и 
педофилите“ в един националистически блог през 2005 г. Една крайно 
дясна уебстраница в Швеция е била докладвана през 2006 г. за 
подбуждане на омраза към хомосексуалистите120  

Службата на омбудсмана за равни възможности в Литва е извършила 
обследване ex officio и е започнала съдебно производство срещу 
подбуждането към омраза в уебсайтовете. Събраната при разговорите на 
място информация показва обаче, че подобни дела стигат често пъти 
трудно до съда, тъй като изискват значителни ресурси и решимост да 
бъдат открити действителните автори, отговорни за коментарите.121 

Заключения 

Престъпленията от омраза срещу ЛГБТ лицата са често срещано явление, 
което оказва по различни начини въздействие върху гейовете, лесбийките, 
бисексуалните мъже и жени и транссексуалните лица.  

Това, че за инцидентите не се съобщава на полицията или на други органи 
― което се обяснява с нежеланието на самите ЛГБТ жертви да съобщават 
за тях, или с пренебрегването им от страна на полицейските органи ― 
утежнява допълнително проблема.  

Инструментите за докладване на инцидентите пред властите са слабо 
развити, въпреки че премълчаването за някои престъпления от омраза 
може сериозно да ограничи възможностите на органите да се борят 
ефективно с тях. 

Малко се знае за размерите, характера, извършителите и жертвите на 
престъпления от омраза в целия ЕС. 

Нападенията на места, където се събират ЛГБТ лица, представляват 
проблем за някои държави-членки. Неправителствени организации на 
ЛГБТ лица са били подлагани на вандалски нападения, а други места за 
събиране са били опожарени или клиентите са били сериозно тормозени 
или атакувани. В настоящото проучване инциденти са били установени в 
Италия и Швеция.  

120 Brottsförebyggande rådet (шведски Национален съвет за превенция на престъпленията), 
2008 г. Hatbrott 2007 - En sammanställning av anmälningar med främlingsfientliga, 
islamofobiska, antisemitiska och homofobiska motiv 

121 Среща на място с омбудсмана за равните възможности (Литва, 14 март 2008 г.) 
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Подбуждането към омраза от страна на публични дейци е особено 
тревожно явление, тъй като то оказва отрицателно въздействие върху 
общественото мнение, като по този начин налива масло в огъня на 
нетолерантността. В публичните анти-ЛГБТ изявления ЛГБТ лицата се 
представят често като противоестествени, болни, отклоняващи се от 
нормата, свързани с престъпността, неморални или социално 
дестабилизиращи. 

Интернет пространството представлява особена област на загриженост. 
Интернет се използва за подбуждане към омраза и не е лесно да бъдат 
намерени или преследвани извършителите.  
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Свобода на събиранията 
Този раздел е посветен на положението относно публичните 
демонстрации и прояви на ЛГБТ лицата, преди всичко на честванията на 
гордостта, и на въпроса за достъпа до и наличието на помещения като 
места за срещи при дейности, свързани с ЛГБТ. 

Паради на гордостта и други публични демонстрации и прояви на ЛГБТ 
лицата 

Парадът на гордостта е традиция, водеща началото си от юни 1969 г., 
когато ЛГБТ лица в Ню Йорк са протестирали на улиците в течение на 
няколко дни срещу непрекъснатия полицейски тормоз срещу индивиди и 
места за срещи на ЛГБТ лица. Следващата година протестът е бил 
отбелязан с демонстрации в няколко американски града и оттогава 
ежегодни демонстрации срещу хомофобията и за правата на ЛГБТ лицата 
се разпространяват в целия свят. Тези демонстрации на „гордостта“, които 
в много държави-членки са добили характера на празнично честване, 
изпълняват освен това много важна функция за изграждане на общност и 
осъзнаване на правата на ЛГБТ лицата и групите от тях. Чрез проведените 
разговори на място стана ясно, че ежегодните прояви или демонстрации се 
организират от местните неправителствени организации на ЛГБТ в почти 
всяка държава-членка на ЕС и най-често се провеждат без проблеми, що 
се отнася до разрешенията от полицията или от местните органи на 
властта, а в някои случаи те всъщност се организират в сътрудничество с 
местните власти.122 

Демонстрации се организират под различен надслов, като Поход на 
многообразието, Парад на дъгата, Парад на равното третиране или Ден на 
Кристофър стрийт с различни лозунги, искания и изразни средства. В това 
отношение участието на самия ЕС в тези чествания се тълкува като знак 
на подкрепа за многообразието в сексуалната ориентация. Такъв беше 
случаят на Парада на канала в Амстердам през 2005 г., където лодка „За 
многообразието. Против дискриминацията“ участва в рамките на 
кампанията за недискриминация на Европейската комисия.123 През 
последните години обаче някои прояви привлякоха значително 
отрицателно внимание в различни държави-членки и споровете за някои 
чествания на гордостта станаха показателни за централното значение на 
хомосексуалността като политически въпрос. 

Има няколко причини за безпокойство, свързани с реакциите на някои 
държави-членки към проявите на гордостта през последните години: 

122 Информация, събрана при срещите на място 
123 Вж. http://www.stop-discrimination.info/31.0.html (12.01.2009 г.)  
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неспособността на някои органи да гарантират правото на събирания за 
ЛГБТ лицата, неспособността им да гарантират закрила на ЛГБТ лицата 
от контрадемонстрации и фактическото използване на публичните ЛГБТ 
демонстрации от политически или религиозни дейци за насърчаване на 
отношението и действията, насочени против ЛГБТ лицата. 

Забрани 

През последните години имаше случаи, когато общинските власти са 
забранявали, най-малко първоначално, мирни демонстрации и митинги на 
групи, защитаващи правата на ЛГБТ: 

Литва: През 2007 г. общинските власти в Вилнюс отказаха да разрешат 
публични ЛГБТ прояви в два случая. Организаторите обжалваха на втора 
инстанция, но съдът отхвърли обжалването.124 

Латвия: Съгласно събраната по време на срещите информация през 2005 
и 2006 г. общинските власти са забранили парада на гордостта в Рига.125 

България: През 2005 г. кметът на град Варна е забранил откриването на 
информационен пункт Pink Point. Организаторите са подали жалба до 
Комисията за защита от дискриминация и Варненската община е била 
призната за виновна в непряка дискриминация. Поради процедурите за 
обжалване делото е все още висящо.126 

Румъния: През 2005 г. общинските власти са забранили поход на 
многообразието в Букурещ.127 

Полша: През 2004 и 2005 г. шествия на равното третиране на ЛГБТ 
лицата са били забранени от общинските власти във Варшава. През 2005 г. 
подобно шествие е било забранено в град Познан.128 

124 E. Ziobiene (2008 г.) Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual 
Orientation, Report on Lithuania, FRALEX Legal Report [Правно изследване на 
хомофобията и дискриминацията, основани на сексуалната ориентация, доклад за Литва, 
Правен доклад на FRALEX]. Също: Срещи на място с Литовската гей лига (Литва, 13 
март 2008 г.) и омбудсмана за равните възможности (Литва, 14 март 2008 г.) 

125 Срещи на място в Латвия: Tiesībsarga birojs [служба на омбудсмана] (12 март 2008 г.) и 
неправителствената организация на ЛГБТ Mozaika (12 март 2008 г.) 

126 С. Кукова (2008 г.) Правно изследване на хомофобията и дискриминацията, основани на 
сексуалната ориентация, доклад за България, Правен доклад на FRALEX. Също: Среща 
на място с неправителствената организация на ЛГБТ БГО „Джемини“, 28 април 2008 г., и 
с Комисията за защита от дискриминация, 29 април 2008 г. 

127 Румъния, национален доклад и среща на място с НПО на ЛГБТ ACCEPT (7 април 
2008 г.) 

128 M. Abramovicz (ed.) (2007) The Situation of Bisexual and Homosexual Persons in Полша 
[Положението на бисексуалните и хомосексуалните лица в Полша]; Долад за 2005 и 
2006 г., Warsaw: Campaign Against Homophobia and Lambda Warsaw Association 
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Посочените за забраните причини включват безопасността на 
участниците, нарушаването на обществения морал и запазването на 
обществения ред. Важно е да се отбележи обаче, че някои от забраните и 
други сложни процедури на ограничаване (напр. в Букурещ, Варшава и 
Рига) са били променени след застъпничество от неправителствени 
организации на ЛГБТ, международен натиск, съдебни решения, 
становища на националните органи за равно третиране или намеса от 
страна на министри.129 

 

В делото Baczkowski и други срещу Полша, молба № 1543/06, съдебно 
решение от 3 май 2007 г. Европейският съд за правата на човека е 
постановил, че забраните на шествията за равно третиране и митингите 
във Варшава през 2005 г. представляват нарушение на членове 11, 13 и 
14 от Европейската конвенция за правата на човека.130 

 

Административни пречки 

При проведените разговори се установи, че административни пречки са 
били използвани в Естония през 2007 г., като местната полиция е 
показала нежелание да сътрудничи с организаторите на парад на 
гордостта и е поискала от тях да наемат услугите на частна фирма за 
сигурност.131 Организаторите са депозирали жалба при канцлера на 
правосъдието.  Канцлерът е установил, че Põhja Politseiprefektuur [Северна 
префектура на полицията] не е спазила нормите за добро управление, 
когато е отказала да сътрудничи с организаторите на парада.132  

Канцлерът на правосъдието посочил освен това, че макар властите, 
изглежда, са съзнавали отрицателните си задължения, т.е. да не смущават 
парада, те са съзнавали положителното си задължение да осигурят 
условия, при които могат да се ползват правото на събирания и свързаните 

129 Румъния, национален доклад. M. Abramovicz (ed.) (2007) The Situation of Bisexual and 
Homosexual Persons in Полша [Положението на бисексуалните и хомосексуалните лица в 
Полша]; Доклад за 2005 и 2006 г., Campaign Against Homophobia and Lambda Warsaw 
Association, Warsaw. Срещи на място в Латвия: Tiesībsarga birojs [служба на омбудсмана] 
(12 март 2008 г.) и НПО на ЛГБТ Mozaika (12 март 2008 г.) 

130 Вж. http://www.icj.org/IMG/European_Compilation-web.pdf (26.11.2008 г.) 
131 Среща на място със SEKÜ и Diversity (Естония, 10 март 2008 г.) 
132 Estonia/Õiguskantsleri kantselei (09.2007) ‘Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava 

järgimiseks’ [„Препоръки за спазване на законността и доброто управление“], писмо до 
politseiprefekt [префекта на полицията] Raivo Kütt, стр. 13 
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с него права (например като защитава демонстрантите от 
контрапротестиращи). 133 

Според анкетираните подобни пречки са възникнали във връзка с 
шествието на многообразието в Румъния през 2008 г., като местната 
полиция е поискала от организаторите да представят план за регулиране 
на движението.134 

Ответни реакции 

Реакциите срещу демонстрации на ЛГБТ като проявите на гордостта не се 
ограничават само до административните органи. През лятото на 2008 г. за 
насилствени нападения срещу участници в шествия на гордостта в 
столиците на Чешката република, Унгария и България е съобщено в 
международните новинарски медии. През последните години насилствени 
нападения срещу демонстрации е имало в Швеция, Полша, Латвия, 
Естония, Чешката република, Унгария, Румъния и България.135 

„Неонацистите, които ме пребиха на парада на гордостта през 2003 г., 
удариха джакпота, тъй като аз съм едновременно „blatte“ [обиден термин 
за небели шведи или с тъмен цвят на кожата, напр. от арабски или латино 
произход] и гей. Днес съм убеден, че е по-важно от когато и да било да се 
участва в парада на гордостта. Има толкова много гейове, лесбийки и 
транссексуални лица, които не смеят да участват. Излезте на улиците, 
покажете се!“136 (Male, Швеция) 

Според неправителствените организации на ЛГБТ и националните органи 
за равно третиране в посочените по-горе страни контрадемонстрации се 
организират обикновено от няколко групи, които действат понякога в 
стратегически съюзи и може да включват: фашистки и неонацистки групи, 
ултранационалистически групи и/или консервативни източноправославни, 
католически или евангелистки християнски групи. 

В някои случаи контрадемонстрацията успява да мобилизира хора и извън 
такива групи, като в резултат се получават многолюдни демонстрации, 
призоваващи например за „смърт на содомитите“137, и с лозунги като „Гей 

133 Estonia/Õiguskantsleri kantselei (09.2007) „Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava 
järgimiseks“ [„Препоръки за спазване на законността и доброто управление“], писмо до 
politseiprefekt [префекта на полицията] Raivo Kütt, стр. 13 

134 Среща на място с ACCEPT (Румъния, 7 април 2008 г.) 
135 Информация от национални доклади 
136 RFSL (2005) ‘Belonging’, търсете на: http://www.rfsl.se/public/rfsl_belonging_2.pdf 

06.02.2009) 
137 Румъния, национален доклад 
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Гордост = СПИН Гордост“, „Да спрем западното декадентство“ или 
„Гейовете са като евреите ― те трябва да умрат“.138 

Като пример за предизвикателствата, пред които са изправени 
организаторите на публични ЛГБТ прояви, едно полско проучване от 
2005 г. установява, че 78 % от респондентите са против правото на 
организациите на ЛГБТ да демонстрират публично.139  

Според резултатите от проучвания на място, освен нападенията срещу 
паради или шествия, няколко неправителствени организации на ЛГБТ 
съобщават за проблеми с безопасността на участниците преди и особено 
след прояви на гордостта.140 Според съобщенията полицията е била 
неспособна или не е желаела да защити участниците от нападения.141 

Има многобройни примери за политици, отказали да подкрепят проявите 
на гордостта, но когато такива политици са пряко отговорни за равното 
третиране, политическото послание е особено силно. През май 2008 г. 
новоназначеният министър на равното третиране в Италия е отказал 
подкрепа за парада на гордостта в Рим на основание, че 
хомосексуалистите не са вече подложени на дискриминация в Италия. Тя 
е изразила несъгласие с предполагаемата цел на организаторите на парада 
на гордостта да придадат на хомосексуалните връзки същата легитимност, 
каквато имат хетеросексуалните бракове. 

Като се има предвид отношението на властите, характерът на 
контрадемонстрациите и публичния дебат, съпровождащ демонстрациите 
на ЛГБТ, става ясно, че екстремистите не са единствените действащи 
лица, които застрашават свободата на събирания за ЛГБТ демонстрациите. 
Има значително припокриване между държавите-членки, където властите 
са отказали или са проявили нежелание да разрешат ЛГБТ демонстрации, 
и тези, в които стават насилствени контрадемонстрации. 

Забрани, препятствия и нападения срещу демонстрации на ЛГБТ 

През последните пет години забрани, административни пречки и 
организирани нападения срещу публични демонстрации на ЛГБТ е имало 

138 S.СТР. Knudsen, '"Gay Pride er vestlig decadence"' in Dagbladet Information, 02.06.2008 г., 
търсете на: http://www.information.dk/160136  (21.07.2008 г.) 

139 Public Opinion Research Center (2005) Acceptance of rights for gay and lesbian persons and 
social distance towards them [Приемане на правата на гейовете и лесбийките и социално 
дистанциране от тях], търсете на: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2005/K_127-05.PDF 
(21.07.2008 г.) 

140 Срещи на място напр. с RFSL (Швеция, 5 март 2008 г.), Háttér Társaság a Melegekért 
[Háttér Support Society] (Унгария, 17 април 2008 г.), Mozaika (Латвия, 12 март 2008 г.) 

141 Срещи на място, напр. с ACCEPT (Румъния, 7 април 2008 г.), Háttér Társaság a Melegekért 
[Háttér Support Society] (Унгария, 17 април 2008 г.), Campaign Against Homophobia 
[Кампания срещу хомофобията] (Полша, 17 март 2008 г.) 
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в България, Естония, Латвия, Полша и Румъния. Организирани 
нападения (но без забрани и пречки) е имало в Чешката република, 
Унгария, Италия и Швеция. 

За проблеми в това отношение не се съобщава в Португалия, Испания, 
Франция, Белгия, Германия, Австрия, Словакия, Словения, Малта, 
Ирландия, Обединеното кралство, Люксембург, Нидерландия, Гърция, 
Дания и Финландия.  

Проучванията на място ни дават възможност да отбележим случая с 
Литва, където въпреки неколкократните опити за организиране на прояви 
на ЛГБТ, към момента на писането на настоящия документ не се е 
състояла нито една поради забрани на местните власти.142 В Кипър никога 
не са били организирани публични прояви на ЛГБТ лица.143 

Наличие на помещения 

ЛГБТ лицата и техните организации срещат също проблеми в някои 
държави-членки във връзка с намиране на помещения за политически или 
културни дейности. Във всички държави-членки с изключение на Кипър 
неправителствените организации на ЛГБТ действат в свои собствени 
офиси или споделят офиси с други неправителствени организации. 
Получаването на такива помещения за организиране на политически, 
социални или културни дейности е понякога проблематично. Според 
проучванията на място в Литва например една неправителствена 
организация на хора с увреждания е отказала да отдаде под наем офисна 
площ на Литовската гей лига (LGL) на основание, че не иска ЛГБТ лица в 
своите помещения.144 

Честването на десетата годишнина на ЛГБТ движението в Словения е 
трябвало да се проведе в замъка на Любляна. Наемателят на лизинг на 
замъка отменил проявата, когато установил, че тя е свързана с ЛГБТ.145 

В Италия през 2005 г. лесбийски организации в Милано са протестирали 
срещу провинция Милано заради отказан достъп до място за 
международен семинар по лесбийските проблеми няколко дни преди 
проявата. На организациите на ЛГБТ било забранено да участват в 
правителствена конференция за семейството, организирана от 
Министерството по семейните въпроси през май 2007 г. Освен това много 
театри, киносалони и други сгради, използвани за публични дискусии в 

142 Срещи на място с Литовската гей лига (Литва, 13 март 2008 г.) и омбудсмана за равните 
възможности (Литва, 14 март 2008 г.) 

143 Среща на място с Кипърското движение за освобождение на гейовете (Кипър, 10 април 
2008 г.) 

144 Среща на място с Литовската гей лига (Литва, 13 март 2008 г.) и омбудсмана за равни 
възможности (Литва, 14 март 2008 г.) 

145 Словения, национален доклад 
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Италия, са собственост на Католическата църква и тези обекти са отказали 
да бъдат използвани за прояви, свързани с правата на ЛГБТ лицата.146 

Заключения 

В повечето държави-членки ЛГБТ лицата могат свободно да упражняват 
своето право за свобода на събиранията. През последните години обаче 
забрани или административни препятствия са блокирали организирането 
на мирни, публични демонстрации на ЛГБТ лица в някои държави-членки 
(Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния и България). С изключение 
на Литва обаче неправителствените организации на ЛГБТ са успявали 
впоследствие да организират своите прояви в тези държави-членки.  

Освен това в някои държави-членки административните органи не са 
могли или не са искали да осигурят безопасността на участниците в 
публични ЛГБТ демонстрации срещу нападения от крайно десни, 
националистически, консервативни и/или религиозни 
контрадемонстрации. През последните пет години такива нападения е 
имало в Швеция, Естония, Латвия, Полша, Чешката република, 
Унгария, Италия, Румъния и България.  

Според събраната при анкетите информация  неправителствени 
организации на ЛГБТ лица са съобщили също така, че намирането на 
помещения за ЛГБТ дейности може да се окаже проблем в някои държави-
членки.147  

146 Италия, национален доклад; и среща на място сArcigay и Arcilesbica, 5 март 2008 г. 
147 Информация от срещи на място в Италия, Литва и Словения 
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Пазар на труда 
  
Този раздел изследва различни въпроси във връзка с дискриминацията, 
основана на сексуалната ориентация в заетостта, а именно 
незабележимостта на ЛГБТ лицата, как тези хора получават достъп до 
своите права на пазара на труда, данни за степента на понасяната 
дискриминация и хомофобията на работното място, широкото 
разпространение на дискриминацията на пазара на труда, както и 
отношението и отговорностите на работодателите към ЛГБТ лицата.  

Откритост или  неразпознаваемост на ЛГБТ лицата  

Във всички държави-членки анкетираните на място неправителствени 
организации на ЛГБТ посочиха, че много от ЛГБ лицата са 
неразпознаваеми на пазара на труда. Тази констатация бе подкрепена при 
разговорите с националните органи за равно третиране и държавните 
органи във всички 27 държави-членки.148 Както е отбелязала Комисията, 
„груповият обект на дискриминацията е идентифициран рядко в 
публичните статистически изследвания, а и невинаги иска да бъде 
идентифициран... Беше ни заявено, че дискриминация, основана на 
сексуалната ориентация, има, след като едно лице е било взето на работа и 
след като информацията за сексуалната ориентация на това лице е била 
разкрита, преднамерено или не.“149 

Съгласно доклада на ILGA-Европа150 42 % от ЛГБ респондентите не са се 
„разкрили“ на своето работно място. 66 % посочват страха от репресивни 
мерки като фактор, повлиял на избора им да останат скрити.  

Едно шведско проучване151, извършено от Arbetslivsinstitutet [Национален 
институт за трудовия живот], показва, че 50 % от ЛГБ респондентите не са 
се разкрили на работното си място. 40 % от тях избягват социални 
контакти поради страх да не бъдат „разкрити“. 

148 Срещи на място с НПО на ЛГБТ, националните органи за равно третиране и 
административните органи във всички държави-членки на ЕС, март―май 2008 г. 

149 Европейска комисия, „The Fight against Discrimination and the Promotion of Equality. How 
to Measure Progress Done“ [Борба срещу дискриминацията и насърчаване на 
равнопоставеността. Как да се измери постигнатият напредък], стр. 62, търсете на: 
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/stud/measprog08_en.pdf 
(16.12.2008 г.) 

150 S. Quinn and E. Paradis (2007) Going Beyond the Law: promoting equality in employment 
[Отвъд закона: насърчаване на равнопоставеността в заетостта], ILGA-Европа 

151 Arbetslivsinstitutet (2003) Arbetsvillkor och utsatthet. Стокхолм  
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Едно германско проучване152 на 2230 служители гейове и лесбийки 
показва подобна тенденция: 52 % от гейовете и лесбийките или не са 
разкрили сексуалната си ориентация пред своите колеги, или са я 
разкрили пред малцина от тях. Разкриването пред началниците или 
висшите ръководители е много по-ниско (65,1 % не са се разкрили или са 
се разкрили само пред малък брой началници или висши ръководители). В 
някои сектори на труда, като военните и църквата, разкриването е на 
много по-ниско равнище от средното.  

Едно финландско проучване153 посочва, че ЛГБ служителите имат по-
особено положение в сравнение с другите малцинства, доколкото 
откритостта оказва въздействие върху техния професионален живот. 
Несигурността на заемания пост е цитирана като една от основните 
подбуди за запазване на тайната на работното място. Според друго 
финландско проучване154 обичайно е за ЛГБТ лицата да обмислят 
определени стратегии, за да избегнат разкриването на своя ЛГБ статус, 
например чрез смяна на темата или напускане на разговор, воден на 
работното място.  

 

Както отбелязва един представител на шведската Федерация за правата 
на лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица“ (RFSL): 
„Може да имате усещането, че трябва да бъдете не много ясен в 
отговорите си, и накрая се превръщате в една сива личност в сравнение с 
останалите. Определено не можете да станете член на екипа по този 
начин, така че в социално отношение вашата работа е пълен провал. А в 

152 D. Frohn (2007) “Out im Office?!“ Sexuelle Identität, (Anti-)Diskriminierung und Diversity 
am Arbeitsplatz. Köln: Schwules Netzwerk NRW e.V. (ed.), финансирано от 
Министерството на връзката между поколенията, семейството, жените и интеграцията на 
Северен Рейн-Вестфалия 

153 J. Lehtonen and K. Mustola eds. (2004) [Нормалните хора не казват, нали...? Границите на 
сексуалността и пола на работното място], доклади от проучвания 2b/04, Министерство 
на заетостта 

154 M. Kaskissari (2004) 'Young Lesbian and Bisexual Women and their coping at work' 
[Младите лесбийки и бисексуални жени и как се справят на работното място], в J. 
Lehtonen, K. Mustola eds. (2004) [Нормалните хора не казват, нали...? Границите на 
сексуалността и пола на работното място], доклади от проучвания 2b/04, Министерство 
на заетостта 

155 J. Lehtonen and K. Mustola eds. (2004) [Нормалните хора не казват, нали...? Границите на 
сексуалността и пола на работното място], доклади от проучвания 2b/04, Министерство 
на заетостта 

„Често си мисля, че ако имаме млади момичета като пациентки, те 
вероятно няма да ми позволят да се грижа пак за тях, искам да кажа, че 
сигурно никога няма да стана старша сестра или нещо друго. Сигурно 
ще си помислят, че съм педофилка или нещо такова. Ето как бих се 
чувствала, ей Богу, ако открият сега.“155 (Жена, 31 години, Финландия) 
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края на краищата ние прекарваме една трета от живота си на работа, така 
че да си част от екипа е много важно.“ 156 

Изследванията показват, че това постоянно маневриране на работното 
място не остава без последици. Едно шведско проучване157 показва, че 
рисковете за здравето са свързани с чувството за изолация на работното 
място, а друго проучване в Обединеното кралство158 потвърждава, че 
ЛГБ лицата са убедени, че ще работят по-добре, ако са открити. 

 

Достъп до правата на пазара на труда  

Директивата за равно третиране в областта на заетостта159 забранява 
пряката и непряката дискриминация, както и тормоза, основани на 
сексуалната ориентация в частния и в публичния сектор, на работа и в 
заетостта. Тази забрана се отнася до условията за достъп до трудова 
заетост, до самостоятелна заетост или до професия, достъп до 
професионална ориентация или професионално обучение, условия на 
назначаване и работа, както и членство и участие в организации на 
работниците или работодателите. Директивата трябваше да бъде 
приложена от държавите-членки на ЕС до 2 декември 2003 г., но 
прилагането варира в различните държави-членки.160 

При разговорите с националните органи за равно третиране и 
неправителствените организации на ЛГБТ въпросът за това как ЛГБТ 
лицата имат достъп до своите права и как търсят компенсации за 
дискриминационно третиране се оказа проблем във всичките 27 държави-
членки.  

Ако едно ЛГБТ лице е подложено на дискриминация, наложително е то да 
има достъп до механизми за обжалване. В това отношение присъствието 
на национален орган за равно третиране, който се занимава с жалби въз 
основа на сексуалната ориентация, е от съществено важно значение за 
възможностите на ЛГБТ лицата да получат достъп до правото на 

156 RFSL (2007) Open Up Your Workplace: challenging homophobia and hetero-normativity 
[Бъди открит на работното място: борба с хомофобията и хетеронормалността], стр. 19. 
Стокхолм 

157 Arbetslivsinstitutet (2003) ‘Arbetsvillkor och utsatthet’, търсете на: 
http://www.rfsl.se/public/hobi_almedalen2003.pdf (6.2.2009) 

158 Stonewall (2008 г.) Serves You Right. Lesbian and gay people’s expectations of 
discrimination, [Добре ви служи. Очакванията на лесбийки и гейове от диксриминацията]  

159 Директива на Съвета 2000/78/ (27.11.2000) 
160 Агенция на Европейския съюз за основните права (2008 г.) Хомофобия и 

дискриминация, основана на сексуалната ориентация, в държавите-членки на ЕС: Част І 
― Правен анализ, стр. 36-52. 
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недискриминация. В много държави-членки обаче такъв орган просто не 
съществува. 

На картата е показано къде националните органи за равно третиране се 
занимават с проблемите на дискриминацията, основана на сексуална 
ориентация, в 27-те държави-членки:  

Национални органи за равно третиране  

 

 Insert translation  Insert translation 
Country Results Резултати по страни Lithuania Литва 
The Netherlands  Нидерландия Italy Италия 
Sweden Швеция Finland Финландия 
Denmark Дания Portugal Португалия 
Austria Австрия Slovenia Словения 
Belgium Белгия Estonia Естония 
Spain Испания Hungaria Унгария 
Germany Германия Slovakia Словакия 
Luxembourg Люксембург Bulgaria България 
France Франция Greece Гърция 
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United Kingdom Обединено кралство Cyprus Кипър 
European Union (27) Европейски съюз (27) Latvia Латвия 
Ireland Ирландия Romania Румъния 
Czech Republic Чешка република Malta Малта 
Single Equality Body Единен орган за равно третиране 
Moving towards a Single Equality Body В процес на преминаване към единен орган за равно третиране 
No Equality Body addressing discrimination on ground of sexual 
orientation 

Няма орган за равно третиране във връзка с дискриминацията, 
основана на сексуалната ориентация 

 
 
Наблюдава се общ стремеж към модела на единен орган за равно 
третиране, компетентен да се занимава с всички основания за 
дискриминация. Такъв модел вече съществува в 18 държави-членки 
(Белгия, България, Дания, Германия, Гърция, Франция, Ирландия, 
Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Нидерландия, Австрия, 
Румъния, Словения, Словакия и Обединеното кралство). Освен това 
докато в девет държави-членки няма до настоящия момент органи за 
равно третиране, които да се занимават с дискриминацията, основана на 
сексуална ориентация, четири държави се придвижват в тази посока 
(Естония, Италия и Португалия). 

Само Швеция има орган със специалната задача да се занимава с 
дискриминацията, основана на сексуална ориентация, а именно HomO, 
един от четирите омбудсмани за равно третиране. След 1 януари 2009 г. 
обаче омбудсманът срещу дискриминацията, снована на сексуална 
ориентация, и другите омбудсмани срещу дискриминацията бяха слети в 
единен шведски омбудсман за равно третиране. Новият омбудсман ще 
извършва своята дейност на базата на новия Закон за дискриминацията, 
който ще замести съществуващите седем законодателни акта за 
дискриминацията.161 Общо взето, в следващите една-две години ще има 
вероятно 22 държави-членки с единен орган за равно третиране, 
компетентен да се занимава с всички основания за дискриминация. 

Девет държави-членки нямат орган за равно третиране, компетентен по 
въпросите на дискриминацията, основана на сексуалната ориентация 
(Чешката република, Дания, Естония, Испания, Италия, Малта, 
Полша, Португалия и Финландия). В пет от тях една омбудсманска 
институция може да е компетентна да получава жалби за дискриминация, 
основана на сексуална ориентация (Чешката република, Естония, 
Испания, Полша и Финландия). Този тип омбудсмански институции 

161 Омбудсманът за равното третиране трябва да гарантира, че в нито една обществена 
сфера няма да има дискриминация, основана на пол, транссексуална идентичност или 
проявление, етнос, религия или други убеждения, увреждане, сексуална ориентация или 
възраст. Омбудсманът трябва освен това да насърчава равните права и възможности, да 
упражнява надзор върху спазването на закона за дискриминация, да разглежда 
индивидуални жалби и да насърчава равнопоставеността чрез предоставяне на 
консултации и обучение. http://www.homo.se/o.o.i.s/1210 (23.10.2008 г.) 
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обаче нямат пълния обхват от пълномощия, предвидени от Директивата за 
равно третиране на расите за органите за равно третиране. 

Данни за дискриминацията  

Има малко официални статистически данни за жалбите против 
дискриминация. 10 държави-членки (Австрия, Чешката република, 
Кипър, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Нидерландия, Румъния и 
Швеция) събират статистически данни за жалбите. В следната таблица е 
показан броят на жалбите във всяка държава, заедно с общия брой 
констатирани случаи на дискриминация162:  

Страна 

Общ брой на жалбите 
против дискриминация, 
основана на сексуална 
ориентация ― орган за 
равно третиране, 
арбитражен съд, 
съдилища и пр. 
(2007 г.)163 

Общ брой на 
констатираните случаи 
на, потвърдени през 
2007 г. от орган за равно 
третиране, арбитражен 
съд, съдилища и пр. 
(2007 г.)164 

Австрия 45 0 
Чешка република 1 1 
Кипър 1 Очаква се решение 
Естония 1 0 
Унгария 2 0 
Латвия 12 1 
Литва 18 1 
Нидерландия 6 3 
Румъния 7 1 
Швеция  62 6165 
 

При разговорите с националните органи за равно третиране и 
неправителствените организации на ЛГБТ във всичките 27 държави-
членки бе подчертан фактът, че въпреки прилагането на европейското 
законодателство и транспонирането на последното в националното 

162 Информация от националните правни доклади FRALEX; данните за Швеция са от HomO 
163 Жалбите обхващат всички сфери на дискриминация (заетост, образование, жилища, 

стоки и услуги и т.н.)  
164 Броят на жалбите през 2007 г. не съответства непременно на данните за 2007 г., тъй като 

някои решения не са взети в същата година, в която е подадена жалбата.  
165 Важно е да се отбележи, че тези 6 броя отразяват само случаите, когато са били 

намерени достатъчно доказателства за дискриминация и когато е било взето решение, 
потвърждаващо доказателствата. В останалите 56 случая не са констатирани нарушения. 
Това не означава непременно, че в тези случаи не е имало дискриминация, а само че, 
например, доказателствата в подкрепа на жалбата против дискриминация са били твърде 
слаби. 
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законодателство в целия ЕС, броят на случаите на доказана 
дискриминация, основана на сексуална ориентация, е забележително 
малък.  

В Латвия службата на омбудсмана и неправителствената организация на 
ЛГБТ Mozaika са на мнение, че малкият брой на делата за дискриминация 
може да се обясни с редица причини, като нежеланието на ЛГБТ лицата да 
се сблъскат с публичността на едно съдебно дело и непризнаването за 
дискриминация на проблемите, пред които са изправени.167  

 

На една от срещите неправителствената организация на ЛГБТ „Кампания 
против хомофобията“ в Полша отбеляза, че за ЛГБТ лицата подаването 
на жалба ги излага на риска да загубят работата си.168 При сравнително 
високата степен на безработица в Полша ЛГТБ лицата се страхуват да не 
бъдат пожертвани, а за подаването на жалба срещу работодател се смята, 
че то намалява шансовете за намиране на нова работа.169 Един 
представител на органа за равно третиране (The Equality Authority) в 
Ирландия информира анкетиращите, че поради страх от публичност дори 
ЛГТБ лица, които добре познават правата си, се въздържат да заемат 
активна позиция и да подават жалби.170 

В Гърция някои ограничени проучвания на дискриминацията171 показват, 
че един от всеки четири работодатели се въздържа да кани на интервю за 
работа кандидати, за които знае или предполага, че са гейове („обявени за 

166 Среща на място с Mozaika (Латвия, 12 март 2008 г.) 
167 Среща на място със службата на омбудсмана и Mozaika в (Латвия, 12 март 2008 г.) 
168 Среща на място с Kampania, (Полша, 17 март 2008 г.) 
169 Среща на място с Kampania, (Полша, 17 март 2008 г.)  
170 Среща на място с органа за равно третиране, Ирландия, (Ирландия, 4 април) 
171 Drydakis Nick (2007), Dual Life for Equal Labour? Sexual Orientation Discrimination in the 

Greek Labour Market [Раздвоен живот при равен труд? Дискриминация, основана на 
сексуалната ориентация, на пазара на труда в Гърция], Икономически факултет, Критски 
университет, B.E.N.E.Tec, търсете на: 

http://www.soc.uoc.gr/econ/wpa/docs/Sexual_Orientation_Discrimination_in_Greece_Drydakis
.pdf  (11.09.2009) 

Както се изрази по време на една среща представителят на 
неправителствената организация на ЛГБТ Mozaika: „Обикновено хората 
не показват открито своята сексуална ориентация на работното място, 
те не познават правата си и искат да избегнат публичност. Налице е 
също проблемът с автохомофобията; латвийското общество е до такава 
степен хомофобно, че ЛГБТ лицата виждат самите себе си в 
отрицателна светлина.“166 

  79 

                                                      

Пр
ев
од
ът

 не
 е 
пр
ов
ер
ен

http://www.soc.uoc.gr/econ/wpa/docs/Sexual_Orientation_Discrimination_in_Greece_Drydakis.pdf
http://www.soc.uoc.gr/econ/wpa/docs/Sexual_Orientation_Discrimination_in_Greece_Drydakis.pdf


гейове“). Този процент е по-висок при работодатели мъже (1 от всеки 
трима).  

 

Добра практика: Във Франция HALDE [High Authority for the Fight 
Against Discrimination and for Equality или Висш орган за борба против 
дискриминацията и за равно третиране] е съставил и разпространил 
хартата на многообразието [la charte de la diversité] във стотици френски 
предприятия, повишавайки осведомеността и мобилизирайки основните 
заинтересовани страни да ревизират своите практики в тази област.173  

В Австрия един ватман във Виена, който е бил нагрубяван дълги години 
от колегите си, бил накрая уволнен от публичната транспортна компания. 
Служителят завел дело срещу компанията и го спечелил на първа 
инстанция в един промишлен виенски съд. Тъй като транспортната 
компания обжалвала това решение, делото е все още висящо в 
апелативния съд.174 

Информацията, предоставена от неправителствените организации на 
ЛГБТ, се потвърждава от резултатите от проучванията. Едно проучване175, 
обхващащо Северна Ирландия в Обединеното кралство и Ирландия и 
основаващо се на срещи с отделни ЛГБ лица, неправителствени 
организации и служители от органите за равно третиране, е стигнало до 
заключението, че „всички потенциални жалбоподатели са изправени пред 
определени пречки при идентификацията и разглеждането на жалбите; 
много от тези пречки обаче са по-големи за ЛГБ лицата.“ Някои от 
установените препятствия бяха страх от преследване, риск от уволнение и 
риск от понасяне на хомофобни и дискриминационни действия. 

Проучването Евробарометър също сочи сериозна липса на осведоменост 
за съответното антидискриминационно законодателство. Почти 

172 Среща на място с Inter ЛГБТ и L’Autre Cercle, (Франция, 10 март 2008 г.) 
173 Вж. http://www.charte-diversite.com (7.2.2009)  
174 Вж.: http://wien.orf.at/stories/270683 (10.01.2009) 
175 J. Walsh, C. Conlon, B. Fitzpatrick and U. Hansson (2007) Enabling Gay, Lesbian and 

Bisexual Individuals to Access their Rights under Equality Law [Възможност за гейовете, 
лесбийките и бисексуалните лица да използват своите права съгласно Закона за равното 
третиране]. Dublin; Belfast: Equality Authority and Equality Commission for Northern Ireland, 
стр. 4 

Във Франция неправителствените организации на ЛГБТ Inter ЛГБТ и 
L’Autre Cercle са казали на анкетиращите, че „липсва връзка“ между 
думата „дискриминация“ и сексуалната ориентация: „Когато споменете 
думата „дискриминация“, хората автоматично си мислят за пол и 
раса/етнос, а другите основания, включително сексуалната ориентация, 
остават далеч назад.“172 
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половината (45 %) от гражданите на ЕС са на мнение, че няма закони, 
забраняващи дискриминацията, основана на сексуална ориентация, при 
назначаване на нов служител.176  

Случаи на дискриминация и хомофобия на работното място 

Електронната анкета на заинтересованите страни е включвала въпроси 
относно възможностите за получаване на работа на едно открито ЛГБТ 
лице, сравнени с тези на хетеросексуално лице. 43 % от респондентите 
отговарят, че според тях хората, които са открито ЛГБ, биха имали 
„нееднакви“ или „не съвсем еднакви“ възможности в сравнение с 
хетеросексуалните. 51 % смятат, че те биха имали „умерено еднакви 
възможности“ или „доста еднакви възможности“, но само 6 % са на 
мнение, че едно открито ЛГБ лице би имало еднакви възможности. По 
отношение на възможностите за получаване на работа от открито 
транссексуално лице обаче 71 % от респондентите смятат, че то би имало 
„нееднакви“ или „не съвсем еднакви“ възможности да получи работа.  

Изследване на положението на работното място 

Резултатите от електронната анкета и срещите на място са съпоставими с 
констатациите от проучванията в някои държави-членки, например: 
Белгия177, Германия178, Швеция179, Словакия180, Ирландия181, 
Дания182, Унгария183, Финландия184. В резюме тези проучвания 

176 Евробарометър 263 (2007), търсете на: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_en.pdf (12.01.2009) 

177  Социален и икономически съвет на Фландрия (SERV), ‘Holebi’s en de arbeidsmarkt’, 
SERV 2005; John Vincke, Alexis Dewaele, Wim Van den Berghe and Nele Cox, ‘Zzzip – 
een statistisch onderzoek met het oog op het verzamelen van basismateriaal over de 
doelgroep holebi’s’, Gent 2006 

178  D. Frohn (2007) „Out im Office?!“ Sexuelle Identität, (Anti-)Diskriminierung und Diversity 
am Arbeitsplatz. Köln: Schwules Netzwerk NRW e.V. (ed.), финансирано от 
Министерството на връзката между поколенията, семейството, жените и интеграцията 
на Северен Рейн-Вестфалия.  

179  Arbetsvillkor och utsatthet, Arbetslivsinstitutet 2003 
180  P.Jójárt, M. Šípošová and A. Daučíková (2002) ‘Report on Discrimination of Lesbians, Gay 

men and Bisexuals in Slovakia’ [Доклад за дискриминацията на лесбийките, гейовете и 
бисексуалните лица в Словакия], архив, Братислава 

181  Орган за равно третиране (2002) Implementing Equality for Lesbians, Gays and Bisexuals 
[Прилагане на равно третиране за лесбийки, гейове и бисексуални лица]. Дъблин 

182  Проучването е осъществено от CATINÉT Research от името на Ugebrevet A4. 
Резултатите са публикувани в Ugebrevet A4, 8 август 2005 г. (A.F. Thøgersen, S. 
Kudahl). 

183  J. Takács, L. Mocsonaki, and T. СТР. Tóth, ‘A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű 
(LMBT) emberek társadalmi kirekesztettsége Magyarországon’ (Социалното изключване 
на ЛГБТ лицата в Унгария), Budapest: MTA SZKI 2007. Едно неотдавнашно проучване 
в Унгария (Takács, Mocsonaki, и Tóth 2008 г.) показва, че повече от една трета от ЛГБТ 
респондентите заявяват, че са били подлагани на дискриминация и предразсъдъци на 
работното място. 
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показват, че ЛГБТ лицата са подложени на дискриминация и хомофобия 
на работното място под формата на пряка и непряка дискриминация 
(достъп до работните места, уволнение и липса на повишение); неравно 
третиране във важни области, като натиск за резултати, напредък в 
кариерата, обучение, доходи и/или отпуски; тормоз, изразяващ се в 
унизителни или засягащи думи, прякори или обиди, използване на 
оскърбителен език от колегите, подигравки, осмиване, клюки или слухове; 
сексуални подмятания; и социална изолация. 

Докато липсата на откритост може да направи незабележим проблема с 
дискриминацията, основана на сексуална ориентация, прикритите ЛГБТ 
лица също са подложени на дискриминация. Проучване, извършено в 
Словашката република185, показва, че макар много ЛГБ лица да 
прикриват сексуалната си ориентация на работното място, повече от 
25 % са подложени на тормоз. В Швеция един мъж, работещ в болница 
в Skåne, се оплакал от своя работодател пред органа за равно третиране 
HomO от дискриминация на работното място, основана на сексуалната 
му ориентация, защото след като споменал на работа, че е 
хомосексуалист, бил подложен на намеци, унизителни коментари и 
преки нападения от колегите си в течение на няколко години. Въпреки 
многократните оплаквания пред началника му, нищо не било 
направено. От HomO се обърнали към шведския Съюз на общинските 
работници, чийто член бил този човек, и съюзът го представлявал при 
преговори с работодателя, който признал, че не е изпълнил 
задълженията си да вземе мерки. На ищеца била предоставена 
компенсация от повече от 30 000 SEK (около 3 000 EUR).186  

 

Добра практика:TRACE ― Transnational Cooperation for Equality 
[Транснационално сътрудничество за равно третиране]187 е резултат от 
сътрудничеството между четири проекта EQUAL във Франция (Deledios), 
Литва (Открити и в безопасност на работното място), Словения 
(Партньорство за равно третиране) и Швеция (Под повърхността) със 
задача за се бори с дискриминацията и неравното третиране на ЛГБ лица 
на работното място.Open Up Your Workplace:Challenging Homophobia and 
Hetero-normativity (Откритост на вашето работно място: Борба с 

184  J. Lehtonen and K. Mustola eds. (2004) “Straight people don’t tell, do they…?” Negotiating 
the boundaries of sexuality and gender at work. Research Reports 2b/04. Ministry of Labour 
[Нормалните хора не казват, нали...? Границите на сексуалността и пола на работното 
място, доклади от проучвания 2b/04, Министерство на заетостта] 

185 Paula Jójárt, Marianna Šípošová и Anna Daučíková, ‘Report on Discrimination of Lesbians, 
Gay men and Bisexuals in Slovakia’ [Доклад относно дискриминацията на лесбийките, 
гейовете и бисексуалните лица в Словакия], архив, Братислава 2002. 

186 Вж. www.homo.se (19.08.2008 г.) (Решение от 6 ноември 2000 г., дело № 103/99) 
187 Вж. http://www.atviri.lt/index.php/about_trace__transnational_cooperation/about_trace/1277 

(22.10.2008 г.) 
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хомофобията и хетеронормалността) е книга, състояща се от примери и 
практически съвети, събрани от TRACE, която изследва как нормите и 
предразсъдъците се проявяват на работното място и как те да бъдат 
променени.188 

Широкото разпространение на дискриминацията  

Няколко проучвания бяха проведени с цел да се събере информация за 
мащабите на дискриминация срещу ЛГБТ лицата на пазара на труда.  Този 
раздел е посветен на проучвания във Франция, Швеция, Дания, 
Унгария и Обединеното кралство, показващи широкото 
разпространение на дискриминацията и на субективното усещане за 
дискриминация. 

Във Франция националното изследване на общественото мнение, 
проведено от обсерваторията L’Autre Cercle, показва, че 42 % от 
хомосексуалистите не са известни като такива в своята фирма, докато 
16 % от случаите на хомофобия, за които се съобщава в годишния доклад 
на SOS Homophobie (2007 г.), са свързани с работата. В Швеция 
проучване189 на Arbetslivsinstitutet [Национален институт за трудовия 
живот] показва, че според 30 % от хомосексуалните и бисексуалните жени 
унизителните изказвания за ЛГБ лицата са нещо обичайно на работното 
място.190 Друго проучване, проведено в Дания за дискриминацията, 
основана на сексуална ориентация, срещу лесбийки и гейове, показва, че 
39 % са били подложени на дискриминация на работното място поради 
своята сексуална ориентация.191 Един извършен неотдавна анализ на 150 
лични съобщения за дискриминация и проучване, осъществено от 
Института по социология в Унгария, показват, че повече от една трета от 
ЛГБТ респондентите са били подложени на дискриминация и 
предразсъдъци на работното място.192 В проучване193, осъществено от 
профсъюза (UNISON) в Обединеното кралство, 52 % от ЛГБТ членовете 
казват, че са били дискриминирани поради сексуалната си ориентация.  

Друго проучване в Обединеното кралство194 от Stonewall, обхванало 
1 658 ЛГБ лица в цяла Великобритания, показва, че 20 % от респондентите 

188 Вж. http://www.atviri.lt/index.php/about_trace__transnational_cooperation/publications/1822 
(22.10.2008 г.). 

189 Arbetsvillkor och utsatthet, Arbetslivsinstitutet 2003. Stockholm. 
190 Arbetsvillkor och utsatthet, Arbetslivsinstitutet 2003. Stockholm. 
191 Проучването е осъществено от CATINÉT Research от името на Ugebrevet A4. 

Резултатите са публикувани в Ugebrevet A4, 8 август 2005 г.  (A.F. Thøgersen, S. Kudahl). 
192 J. Takács, L. Mocsonaki, и T. Р. Tóth, ‘A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) 

emberek társadalmi kirekesztettsége Magyarországon’ (Социалното изключване на ЛГБТ 
лицата в Унгария), Budapest: MTA SZKI 2007. 

193 Непубликувано проучване на ЛГБТ членове на UNISON 
194 R. Hunt and S. Dick (2008 г.) ‘Serves You Right. Lesbian and gay people’s expectations of 

discrimination’ [Добре ви служи. Очакванията на лесбийки и гейове от дискриминацията], 
Stonewall 
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са били подложени на нагрубяване от своите колеги заради сексуалната си 
ориентация. Освен това резултатите показват, че за някои категории 
служители лесбийки и гейове ― като квалифицирани, 
полуквалифицирани и неквалифицирани работници на ръчния труд ― е с 
50 % по-вероятно да бъдат подложени на нагрубяване, отколкото за по-
висшите управленчески, административни или чиновнически кадри. 

Очевидно делът на подложените на дискриминация, основана на 
сексуална ориентация, в тези проучвания е неприемливо голям. Освен 
това има основания да се предположи, че поради незабележимостта и 
неразкриването на ЛГБТ идентичността резултатите донякъде прикриват 
истинските мащаби на проблема.  

Отношението и отговорностите на работодателите към ЛГБТ персонала 

Антидискиминационното законодателство на ЕС задължава 
работодателите да защитават служителите от дискриминация и да 
осигурят равнопоставеност, основана на сексуалната ориентация. 
Независимо от това отговорността на работодателя рядко се споменава 
при срещите на място от страна на националните органи за 
равнопоставеност, държавните органи и неправителствените организации 
на ЛГБТ, разпитани при работата върху настоящия доклад.  

Проучване в Обединеното кралство относно въздействието на 
законодателството195 установява, че според 34 % от ЛГБ респондентите 
законодателството за равнопоставеност в заетостта е имало положително 
въздействие, а според 65 % след въвеждането на тези разпоредби има 
повече вероятност за подаване на жалба при възникване на евентуален 
проблем.  

Добра практика: „Равнопоставеността на лесбийките и гейовете е неотделима част от 
нашите общи политики за равнопоставеност. Ние искаме да бъдем безопасно работно място 
за лесбийките и гейовете. Като най-голям работодател в графството, ние виждаме ролята си 
и в това да дадем пример на останалите работодатели в района.“196 (Старши служител по 
образованието, общински съвет на Denbighshire, Обединено кралство) 

 

Тези резултати подчертават ролята на управлението. Едно германско 
проучване показва, че дейностите за управление на многообразието и 

195 Colgan, F., Creegan, C., McKerney, A. и Wright, T. (без дата) Lesbian, Gay and Bisexual 
Workers: equality, Diversity and Inclusion in the Workplace: A Qualitative Research Study 
[Работници лесбийки, гейове и бисексуални лица: равно третиране, многообразие и 
интегриране на работното място: качествено изследване]. COERC/London Metropolitan 
University. 

196 Stonewall (2007) Sexual Orientation Employer Handbook, Third Edition [Наръчник на 
работодателя по сексуална ориентация, трето издание], стр. 8. 
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културата на непредубеденост (като предлагане на партньорски 
привилегии) оказват въздействие върху откритостта и доброто 
самочувствие на ЛГБ служителите.197 При срещите на място бе 
подчертано, че самото присъствие на политики за управление на 
многообразието не винаги е достатъчно, за да се избегне 
дискриминацията.198 Въпреки това то може да бъде важна първа стъпка в 
дадена организация. 

Според един доклад на ILGA-Европа действията на работодатели в 
отговор на натиск за съобразяване с правните разпоредби водят до все по-
широк дебат за бизнеса и многообразието.199 В Германия например 
няколко мултинационални компании (сред които Ford, Schering и Deutsche 
Bank) подкрепят създаването на мрежи на ЛГБ в своите компании и 
включват партньорски бонуси както за ЛГБ, така и за хетеросексуалните 
работници.200   

Добра практика: Програми за многообразието. Програмата 
Stonewall Diversity Champions е създадена в Обединеното кралство 
през 2001 г., за да обедини организации, които искат да се 
противопоставят на дискриминацията, основана на сексуална 
ориентация, да обменят добра практика, да съпоставят и разработват 
идеи и да насърчават многообразието на работното място. Участвалите 
кампании са предприели редица стъпки, посочени в програмата 
Stonewall Diversity Champions: Така например те са разработили и 
популяризирали писмен документ за политика на равнопоставеност и 
многообразие, забраняваща дискриминацията и изрично споменаваща 
сексуалната ориентация като аспект на дискриминацията; създали са 
работна група/екип по многообразието, включително и по проблемите 
на ЛГБ; създали са ръководен пост по проблемите на ЛГБ на равнище 
управителен съвет/изпълнителен директор; създали са група за работа 
в ЛГБТ мрежа за помощ, консултации и указания по политиката на 
работното място.201 

 

197 D. Frohn (2007) „Out im Office?!“ Sexuelle Identität, (Anti-)Diskriminierung und Diversity 
am Arbeitsplatz. Köln: Schwules Netzwerk NRW e.V. (ed.) финансирано от Министерството 
на връзката между поколенията, семейството, жените и интеграцията на Северен Рейн-
Вестфалия. 

198 Среща на място със Cigale (Люксембург, 7 април 2008 г.), среща на място с Arcigay and 
Arcilesbica, (Италия, 5 март 2008 г.). 

199 S. Quinn, B. Hardt и E. Paradis (2007) Going Beyond the Law: promoting equality in 
employment. ILGA- Europe report [Отвъд закона: насърчаване на равното третиране в 
заетостта. Доклад на ILGA-Европа] 

200 S. Quinn, B. Hardt и E. Paradis (2007) Going Beyond the Law: promoting equality in 
employment. ILGA- Europe report [Отвъд закона: насърчаване на равното третиране в 
заетостта. Доклад на ILGA-Европа] 

201 Вж. http://www.stonewall.org.uk/workplace/1447.asp (18.02.2009) 
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Добра практика: Шведският проект All Clear partnership е обединил 
няколко организации с общата цел да се създаде работна околна среда, 
където да се проявява уважение към всички независимо от сексуалната 
ориентация. Организации на работодатели, синдикати, организации на 
ЛГБТ и общинският съвет са работили съвместно, предлагайки 
семинари, сесии за обучение и различни публикации. За три години 
около 8 000 синдикални представители, работодатели и други са били 
обучени по този проект. Проектът е завършил през есента на 2007 г.202 

 

Добра практика: През 2007 г. лесбийската организация ŠKUC LL, 
Словения, е изготвила рекламния ТВ клип „Стоп на хомофобията: 
Безопасно работно място за всички“. В клипа са показани известни 
словенски ЛГБТ лица по време на работа. Той бил показан по 
националната телевизия и по други местни и рекламни ТВ канали.203 

Заключения  

ЛГБТ лицата са подложени на хомофобия и дискриминация на пазара на 
труда по няколко начина: пряка дискриминация, тормоз, нагрубяване, 
осмиване и социално „замразяване“. Поради незабележимостта на ЛГБТ 
лицата и сравнително ниското равнище на регистрирани жалби до 
националните органи за равнопоставеност действителните мащаби на 
хомофобията, трансфобията и дискриминацията е невъзможно да се 
установят. Общият недостиг на осведоменост за правата в съчетание с 
нежеланието на ЛГБТ лицата да покажат публично своята сексуална 
ориентация, полово  самоопределяне или проявление на пола чрез явяване 
в съда, може да обясни отчасти това явление. 

Много работни места не се смятат за „безопасни убежища“ за служители с 
ЛГБТ ориентация. При все че данните варират в зависимост от 
националните условия, проучванията и срещите на място с националните 
органи за равнопоставеност и неправителствените организации на ЛГБТ 
доказват, че повечето от ЛГБТ лицата обикновено не са готови или не са 
напълно готови да разкрият сексуалната си ориентация на работното 
място.  

Преживяванията в миналото или страх от хомофобия и дискриминация, 
рискът от уволнение и трудовата работна среда са факторите, определящи 
съвместно решенията на ЛГБТ лицата относно откритостта на работното 
място. Въпреки това скриването на сексуалната ориентация може да 
повлияе на здравето и доброто самочувствие на ЛГБТ служителите и да 
доведе до по-малко задоволителни резултати от работата им. 

202 Вж. http://www.frittfram.se/default.asp?lid=1 (22.10.2008 г.). 
203 Вж. http://www.ljudmila.org/lesbo/english.htm (22.10.2008 г.). 
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Ролята на ръководството, както и наличието или липсата на политики за 
многообразието и равнопоставеността влияят върху това дали ЛГБТ 
лицата възприемат работната си среда като безопасна и приобщаваща. Тук 
наличието на законодателство за равнопоставеност на пазара на труда и 
приобщаващата му роля по отношение на ЛГБТ лицата стимулира 
огласяването на случаите на дискриминация.  
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Образование  
Този раздел изследва нагрубяването и тормоза на млади ЛГБТ лица в 
училищата и тяхното въздействие, както и отсъствието на проблемите на 
сексуалната ориентация в учебната програма и училищната култура. 

Както отбелязва Европейската комисия: „има сериозни данни за 
дискриминация, основана на сексуална ориентация, в училищата, 
състояща се на първо място в хомофобно нагрубяване.“204 Проучване, 
извършено от органа за равнопоставеност (The Equality Authority) в 
Ирландия, показва, че много ЛГБТ лица осъзнават своята хомосексуална 
ориентация преди да навършат 15 години, което означава, че много от тях 
често минават през юношеството и училището, съзнавайки половото си 
самоопределяне, което ги прави потенциално уязвими.205 Освен това 
според едно проучване на ILGA-Европа206 юношеството е критичен 
период за социализацията на човека, когато „момичетата се научават да 
бъдат момичета и момчетата се научават да бъдат момчета“, т.е. когато 
границите на проявлението на пола и половото поведение се влияят от 
други, в това число от връстници, приятели, учители и членове на 
семейството.  

В целия ЕС повечето от анкетираните органи за равнопоставеност, 
неправителствени организации на ЛГБТ и държавни органи 
идентифицираха и изтъкнаха нагрубяването и тормоза, както и 
пренебрегването на самоопределянето и проблемите на ЛГБТ лицата като 
основни причини за загриженост в образованието. 

Нагрубяване и тормоз на млади ЛГБТ лица в училище  

Обстойни изследвания и проучвания относно хомофобията, трансфобията 
и дискриминацията на ЛГБТ лицата в образованието дават някои данни в 
редица държави-членки. Срещите с националните органи за 
равнопоставеност, държавните органи и неправителствените организации 
на ЛГБТ във всички 27 държави-членки показват, че проявите на 
хомофобия са голям проблем в учебните заведения в целия ЕС.  

Подмятанията на момчетата не ме дразнеха, защото това беше просто 

204 Вж. Работен документ на персонала на Комисията към предложение за директива на 
Съвета относно прилагане на принципа за равно третиране на лицата, без оглед  на 
религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. SEC(2008 г.) 
2180, 2.7.2008 г., стр. 18 

205 Орган за равно третиране (2002) Implementing Equality for Lesbians, Gays and Bisexuals 
[Прилагане на равното третиране за лесбийки, гейове и бисексуални лица], Дъблин  

206 J. Takács (2006) Социално изключване на млади лесбийки, гейове, бисексуални и 
транссексуални (ЛГБТ) лица в Европа, Брюксел: ILGA-Европа и IGLYO 
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между момчета. Искам да кажа, че не би трябвало да е така, но това не те 
дразни, защото когато си го чул милион пъти, всичко ти е познато и не 
мислиш, че е толкова важно за теб. Но онова момче ... наистина ме 
дразнеше, защото не ми трябва човек, когото смятах за приятел, да 
коментира сексуалността ми с куп други хора. Така че това наистина ме 
дразнеше и то повлия на успеха ми, защото бях много ядосан и разгневен 
на този човек. Не ходих на училище дълго време, защото му бях толкова 
ядосан. (Гей, 17-годишен, Лондон)207 

 

При една от срещите белгийската неправителствена организация на 
ЛГБТ Arc en Ciel изрази становище, че хомофобията и нагрубяването в 
училище са проблеми, будещи най-голяма тревога.208 По подобен начин 
неправителствената организация на ЛГБТ FELGT в Испания каза на 
анкетиращите, че „откритостта“ в средните училища създава рискове за 
безопасността и че инциденти на хомофобия продължават да се случват в 
средните училища.209 Неправителствената организация на ЛГБТ Hàttèr 
отбеляза при анкетата високото равнище на тормоза и нагрубяването на 
ЛГБТ ученици в унгарските училища.210 

Много неправителствени организации на ЛГБТ и национални органи за 
равнопоставеност посочиха използването на думата „гей“ като обичаен 
обиден термин в училищата. Те казаха също, че учителите често нямат 
желание да приемат насериозно прякорите и другите форми на тормоз над 
ЛГБТ. 

Нагрубяването и тормозът на ЛГБТ ученици бяха обект на проучвания в 
Обединеното кралство, Малта, Ирландия и от ILGA-Европа. 

В Обединеното кралство преживяванията на ЛГБ лицата в образованието 
бяха изследвани в едно проучване през 2006 г. на 1 100 млади ЛГБ лица.211 
Проучването установи, че почти 65 % от младите ЛГБ лица са посочили, 
че са били обект на нагрубяване в британските училища заради своята 
сексуална ориентация. Формите на тормоз са включвали словесна обида 
(92 %), физическо насилие (41 %), кибертормоз (cyber-bullying; 41 %), 

207 Fiona Colgan, Chris Creegan, Aidan McKearney и Tessa Wright, Lesbian, Gay and Bisexual 
Workers: Equality, Diversity and Inclusion in the Workplace. A Qualitative Research Study 
[Работници лесбийки, гейове и бисексуални лица: равно третиране, многообразие и 
интегриране на работното място: качествено изследване], Comparative Organisation and 
Equality Research Centre (COERC) London Metropolitan University, търсете на: 
http://www.unison.org.uk/file/A2742.pdf (14.02.2009) 

208 Среща на място с Arc en Ciel (Белгия, 3 април 2008 г.) 
209 Среща на място с FELGT (Испания, 13 март 2008 г.) 
210 Среща на място с Hàttèr (Унгария, 17 април 2008 г.) 
211 R. Hunt, J. Jensen (2007) The Experiences of Young Gay People in Britain’s Schools. [Опитът 

на младите гейове в британските училища]. The School Report. Stonewall  
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заплахи за убийство (17 %) и сексуални нападения (12 %). Практически 
всички млади ЛГБ лица заявяват, че чуват изрази като „колко весело 
(гей)“, използван в отрицателен смисъл, и обидни забележки като „педал“, 
„лизачка“ и „духач“.  

В Малта движението за права на гейовете (Gay Rights Movement), 
изследващо хомофобното нагрубяване, тормоза и насилието от страна на 
учениците и учителите, констатира, че транссексуалните ученици отпадат 
от училище или бягат от час поради нагрубяване, тормоз и неразбиране от 
страна на учители и ученици.212 

В Ирландия проучване за хомофобно нагрубяване е проведено в 365 
училища.213 Според резултатите 79 % от включените в проучването 
учители са знаели за случаи на словесно хомофобно нагрубяване, а 16 % 
от учителите са се сблъсквали със случаи на физическо хомофобно 
нагрубяване. Друг резултат от изследването е, че хомофобното 
нагрубяване е по-вероятно да става в мъжките и смесените училища, 
отколкото в девическите училища. 

Проучването214, извършено от ILGA-Европа и IGLYO,  е включвало 754 
респонденти сред младите ЛГБТ лица от 37 европейски страни. 
Проучването е установило, че 61 % споменават за отрицателни лични 
преживявания в училище, свързани с техния ЛГБТ статус, а 53 % 
съобщават, че са били нагрубявани. Проучването е показало също, че 
както ЛГБТ, така и хетеросексуалните млади хора, които не се вписват в 
стереотипното проявление и поведение на пола, са изложени на риск в 
училищната околна среда. Респондентите често смятат, че нагрубяването е 
било свързано със или е било последица от неконформистки за 
съответния пол поведение, характер или външен вид ― или считаните 
за такива от другите.  

212 Malta Gay Rights Movement (2003) Sexual Orientation Discrimination in Malta: A Report on 
Discrimination, Harassment, and Violence against Malta’s Gay, Lesbian and Bisexual 
Community [Малтийско движение за правата на гейовете (2003), Дискриминация, 
основана на сексуалната ориентация, в Малта: Доклад относно дискриминацията, 
тормоза и насилието срещу малтийската общност на гейовете, лесбийките и 
бисексуалните лица], Malta: Union Press. J. Takács (2006) Social exclusion of young lesbian, 
gay, bisexual and transgender (LGBT) people in Europe [Социалното изключване на младите 
лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални (ЛГБТ) хора в Европа], Brussels: ILGA-
Европа and IGLYO 

213 N. James, M. Galvin и G. McNamara (2006) Straight talk: Researching gay and lesbian issues 
in the school curriculum. Dublin: Centre for Educational Evaluation, Dublin City University 
[Откровен разговор: проучване на проблемите на гейовете и лесбийките в учебната 
програма. Дъблин: Център за оценка на образованието, Университет на град Дъблин] 

214 J. Takács (2006) Social Exclusion of young lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) 
people in Europe, ILGA-Europe and IGLYO [Социално изключване на млади лесбийки, 
гейове, бисексуални и транссексуални (ЛГБТ) лица в Европа, Брюксел: ILGA-Европа и 
IGLYO] 

  90 

                                                      Пр
ев
од
ът

 не
 е 
пр
ов
ер
ен



В Швеция един ученик се оплакал, че през последните три години от 
деветгодишния задължителен училищен курс е бил подлаган на тормоз, 
основан на сексуална ориентация, от други ученици и от служители на 
училището. Според оплакалия се училището е знаело за факта, че той е 
бил подлаган на тормоз, но не предприело достатъчни мерки, за да спре 
унизителното отношение. При контактите си с омбудсмана общината, 
отговаряща за училището, е заявила, че училището е положило големи 
усилия за подобряване на положението на ученика и че то е изпълнило 
отправените към него искания. В резултат било постигнато 
споразумение между омбудсмана и общината. Споразумението 
включвало изплащането на 30 000 SEK (около 3 200 EUR) от общината 
на ученика.215  

 

Анкетираните на място неправителствени организации на ЛГБТ и 
национални органи за равнопоставеност изтъкват по-специално, че 
учителите не реагират на използването на хомофобен език в училището 
или не предприемат мерки за предотвратяване на използването на такъв 
език. Едно проучване в Обединеното кралство установява, че 
хомофобното нагрубяване понякога продължава, въпреки че това е 
известно на училищния персонал: от 300 обследвани училища 82 % са 
знаели за словесната хомофобия, а 26 % съобщават, че им е известно за 
инциденти на физическо хомофобно нагрубяване. Но макар всички 
училища, включени в проучването, да са имали общи политики против 
нагрубяването, само 6 % от тях са установили специфично хомофобно 
нагрубяване.216 

В този контекст изследвания в Ирландия установяват, че повечето от 
ирландските средни училища имат политики против нагрубяването и за 
равнопоставеност, но малко от тях се отнасят конкретно до 
равнопоставеността на гейовете и лесбийките в училище: повечето 
учители са знаели, че в техните училища има хомофобно нагрубяване, но 
41 % заявяват, че на него се реагира по-трудно, отколкото на другите 
форми на нагрубяване. Някои учители не смятат, че този тип поведение е 
нещо повече от „груби закачки“ или „сдърпвания“217. Този подход обаче 

215 Решение, 3 август 2007 г., Дело № 620-2006) търсете на: www.homo.se/o.o.i.s/4034 
11/072008 г. (12.10.2008 г.) 

216 S. Averill (2004) How can young people be empowered to achieve justice when they 
experience homophobic crime? [Как младите хора да получат справедливост, когато са 
подложени на хомофобни престъпления?] търсете на http://www.schools-
out.org.uk/research/docs/Partners%20An%20update%20to%20tackling%20homophobia.pdf 
(11.11.2008 г.) 

217 J. Norman, M. Galvin и G. McNamara (2006) Straight talk: Researching gay and lesbian issues 
in the school curriculum. Dublin: Centre for Educational Evaluation, Dublin City University 
[Откровен разговор: проучване на проблемите на гейовете и лесбийките в учебната 
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може, от друга страна, да бъде изтълкуван от учениците като оправдание 
на такова поведение. 

В Швеция изследванията показват, че на учителите им липсват 
инструменти за справяне с проблемите на ЛГБТ. Едно проучване, 
извършено по проекта Beneath the Surface [Под повърхността] показва 
между другото, че само 8 % от респондентите учители смятат, че са били 
обучени за адекватно реагиране при такива проблеми.218   

Добра практика: Кампания против антихомофобното нагрубяване в 
училище: В Ирландия инициативата Making Your School Safe (Направете 
училището си безопасно), проведена от The Equality Authority (органа за 
равнопоставеност) BeLonG To, е била насочена към училищните 
директори, учителите и учениците. Тя е включвала различни дейности, 
като постери за училищата със следното послание: „Хомофобното 
нагрубяване е неприемливо в нашето училище“, брошури, листовки и пр. 
Проектът призовава към нови мерки от страна на училищата, като 
разработване на политики срещу нагрубяване и тормоз и кодекси на 
поведение, включително проблемите на ЛГБТ в училищните политики за 
равнопоставеност.219 

 

Добра практика: Комплекс от мерки, насочени към учителите и 
политиците: В Швеция един голям проект на EQUAL220, Under Ytan [Под 
повърхността] е изпълнен между 2004 и 2007 г. при участието на няколко 
партньори, като неправителствени организации на ЛГБТ, национални 
органи за равнопоставеност, държавни органи, университети и синдикати. 
Осъществени са различни дейности, в това число напр. разработване на 
учебни ресурси и методи за осведомяване в училищата, вдъхновяващи 
материали за училищно ползване, обучение за противопоставяне на 
хетеронормалността, подпомагане на учителите, работещи по въпросите 
на сексуалната ориентация и хомофобията, подпомагане на училищата и 
местните органи на властта, които прилагат антидискриминационното 
законодателство в училищна среда.221 

Въздействие на тормоза и нагрубяването върху ЛГБТ лицата 

Проучвания в Обединеното кралство и един проект на транснационална 
младежка неправителствена организация, обхващащ Италия, Испания, 

програма. Дъблин: Център за оценка на образованието, Университет на град Дъблин], 
цитирано в национален доклад на Ирландия. 

218 Вж. http://www.ytan.se/?p=1892 (18.08.2008 г.) 
219 Вж. http://www.equality.ie/index.asp?docID=593  (17.10.2008 г.) 
220 За повече информация относно инициативата EQUAL на Европейската комисия вж. 

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/index_en.cfm (10.12.2009) 
221 Вж. http://www.ytan.se/?p=1892  (18.08.2008 г.) 

  92 

                                                                                         

Пр
ев
од
ът

 не
 е 
пр
ов
ер
ен

http://www.ytan.se/?p=1892
http://www.equality.ie/index.asp?docID=593
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/index_en.cfm
http://www.ytan.se/?p=1892


Полша и Австрия ― The School Mates Project 2007 [Проект съученици 
2007] ― подчертават отрицателните последици от хомофобните тормоз и 
нагрубяване за успеваемостта в училище и общото добро самочувствие на 
ЛГБТ учениците.  

Проучвания в Обединеното кралство показват, че хомофобната 
училищна среда може да доведе при младите ЛГБТ лица до повече 
отсъствия без уважителни причини и бягане от час в средните училища, 
намалявайки по този начин шансовете им за по-високо образование.222  

Други проучвания в Обединеното кралство сочат, че нагрубяването на 
ЛГБТ ученици може да доведе до сериозно състояние на безпомощност, 
причинявайки социална изолация и психологически стрес, особено за 
млади хора, които откриват своята хомосексуалност още в началните 
класове. Хомофобията и хомофобното нагрубяване в училищата оказват 
също отрицателно въздействие върху самооценката, увереността и 
учебната работа на ЛГБТ учениците.223 

„Когато бях на училище, ме нагрубяваха, че съм гей, но това беше само 
защото съучениците ми ме мислеха за гей... Това беше още преди самият 
аз да кажа на другите, че съм гей. Бях нагрубяван словесно и физически и 
през първите три години в гимназията нямах приятели. Това ме направи 
много несигурен като човек и ми беше трудно да намеря приятели после, 
тъй като станах направо параноичен и уязвим. (Мъж, 21-годишен, 
Обединено кралство)224 

 

Последиците от нагрубяването са изследвани също в контекста на 
Schoolmates Project [Проект съученици]225 (2006―2008 г.), 
транснационална инициатива на Arcigay (италианската асоциация на 

222 M. Jenett (2004) Stand up for us: Challenging homophobia in schools [Застъпете се за нас! 
Борба с хомофобията в училищата], Yorkshire: Crown Copyright; H. Wallace (2005) Time to 
Think [Време е да се замислим], London: Metro Centre, търсете на http://calm-
seas.co.uk/timetothink/intro.htm (27.07.2008 г.) 

223 S. Averill, How can young people be empowered to achieve justice when they experience 
homophobic crime? [Как младите хора да получат справедливост, когато са подложени на 
хомофобни престъпления?], търсете на http://www.schools-
out.org.uk/research/docs/Partners%20An%20update%20to%20tackling%20homophobia.pdf 
(20.12.2008 г.); Colgan, F., Creegan, C., McKerney, A. and Wright, T. (undated) Lesbian, Gay 
and Bisexual Workers: equality, Diversity and Inclusion in the Workplace: A Qualitative 
Research Study [Работници лесбийки, гейове и бисексуални: равно третиране, 
многообразие и интегриране на работното място: качествено изследване]. 
COERC/London Metropolitan University 

224 J. Takács (2006) Social Exclusion of young lesbian, gay, bisexual and transgender (ЛГБТ) 
people in Europe, Brussels: ILGA-Europe and IGLYO [Социално изключване на млади 
лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални (ЛГБТ) лица в Европа, Брюксел: ILGA-
Европа и IGLYO]. стр. 51 

225 Вж. http://www.arcigay.it/schoolmates (12.08.2008 г.) 
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лесбийките и гейовете) в партньорство с COLEGA Мадрид, KPH Варшава 
и общината на Виена. Той стига до заключението, че такова нагрубяване 
може да подтикне младите ЛГБТ лица към мисълта за саморазрушително 
и високорисково поведение. Търсенето на подкрепа от страна на 
семействата или обществеността за лесбийките, гейовете, бисексуалните 
или транссексуалните подрастващи често е особено трудно. 

Сексуалната ориентация в учебната програма и култура 

Друг проблем, изтъкнат при работата на място от неправителствените 
организации на ЛГБТ, е общата незабележимост на проблемите със 
сексуалната ориентация в училищата, което може да има отрицателни 
последици за самоуважението на младите ЛГБТ лица. Едно проучване в 
Обединеното кралство е установило, че според някои от изследваните 
млади ЛГБТ лица това води до чувството, че не можеш „да бъдеш себе 
си“.226  

Общата неразпознаваемост на проблемите на сексуалната ориентация и 
липсата на каквото и да е положително представяне на ЛГБТ лицата в 
образованието бяха също отбелязани от неправителствените организации 
на ЛГБТ, анкетирани във всички държави-членки на ЕС.227 

Електронната анкета на заинтересованите страни показва, че според 65 % 
учебните програми „не обръщат внимание“ или „обръщат малко 
внимание“ на проблемите на ЛГБТ (като нетрадиционни семейства, 
връзки, роли на половете или сексуални преференции). 

Съгласно споменатия по-горе проект School Mates [Съученици] 
мълчанието и предубежденията на учителите и връстниците по въпросите 
на ЛГБТ насърчават отрицателното поведение към хомосексуалните, 
което засилва чувството на изолация и уязвимост у хомосексуалните 
подрастващи. 

Проучвания в Белгия също изтъкват недостатъчното равнище на 
свързаната с ЛГБТ информация и на обучението на учениците и 
учителите.228  

Едно подробно двегодишно проучване229 в 12 ирландски училища, 
основано на наблюдение в класните стаи, разговори с ученици и учители, 

226 F. Colgan, C. Creegan and A., McKerney T. Wright (undated) Lesbian, Gay and Bisexual 
Workers: equality, Diversity and Inclusion in the Workplace: A Qualitative Research Study 
[Работници лесбийки, гейове и бисексуални лица: равно третиране, многообразие и 
интегриране на работното място: качествено изследване]. COERC/London Metropolitan 
University 

227 Срещи на място в ЕС, април-май 2008 г. 
228 K. Pelleriaux и J. Van Ouytsel (2003), ‘De houding van Vlaamse scholieren tegenover 

holebiseksualiteit’, Antwerp; Universiteit Antwerpen 
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фокус групи и резултати от анкети стига до заключението, че сексуалната 
ориентация е тема табу. Неразпознаваемостта от страна на институциите е 
била подсилена от липса на лексика за назоваване и обсъждане на 
сексуалната различност. Обсъжданията на сексуалната ориентация в час 
или във фокус групи са водили поради това в крайна сметка до мълчание, 
неудобство, страх и враждебност. Въпреки че хората с увреждания, както 
и религиозните и расовите малцинства са били също обект на отрицателно 
стереотипно отношение, те не са предизвиквали същата степен на 
враждебност или неуважение като гейовете и лесбийките. 55 % от 
анкетираните ученици биха сложили край на едно приятелство, ако 
установят, че имат насреща си гей или лесбийка. 

Електронната анкета със заинтересованите страни е показала, че повече от 
половината оценяват степента на съгласие ЛГБТ лица да бъдат част от 
училищния персонал като „по-скоро ниска“ или „нулева“. При 
проучванията на място неправителствените организации на ЛГБТ са 
съобщили, че училищните власти невинаги допускат провеждането на 
инициативи за осведомяване в училищата. Докладите на страните Малта, 
Франция, Люксембург, Полша и България се позовават на примери за 
неправителствени организации на ЛГБТ, които са били възпрепятствани 
или игнорирани от училищните власти, когато са правили опити за 
осведомяване и борба с хомофобията в училищата.230 

В България например, когато проектът „Оглушителна тишина: Случаят 
в моето училище“, финансиран от програмата MATRA на посолството на 
Нидерландия, е предприел опит да се провери осведомеността по 
въпросите на ЛГБТ в българските средни училища, от 144 поканени за 
участие училища на откриващата сесия за проекта през лятото на 2007 г. 
само 15 са се озовали и само седем са участвали. 

Добра практика: Учебен материал за училищата: В Белгия 
министърът на образованието на френската общност е издал през 2006 г. 
учебен наръчник по хомофобията в училищата, който бил изпратен на 
всички основни и средни училища във франкофонската провинция.231 Пак 
в Белгия фламандското правителство е субсидирало един пилотен проект 
на провинцията Фламандски Брабант през 2007 г. за създаване на набор от 
учебни инструменти относно „половото многообразие и транссексуалните 
лица“ за учениците на възраст от 14 до 18 години.232 

 

229 K. Lynch and A. Lodge (2002) Equality and Power in Schools. Redistribution, recognition and 
representation [Равно третиране и власт в училищата. Преразпределение, признаване и 
представителност]. Routledge. London. Стр. 181-182 

230 Срещи на място в държавите-членки на ЕС (март-април 2008 г.) 
231 Белгия, национален доклад 
232 Среща на място с Министреството на образованието във Фландрия (Белгия, 4 април 

2008 г.) и Белгия, национален доклад 
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Добра практика: Книги за деца: ILGA-Португалия е работила по 
създаването на две книги за деца, предназначени за родителите и децата, в 
които се пояснява темата за сексуалното многообразие и се анализират 
противоречията в стереотипите и предразсъдъците срещу ЛГБТ лицата и 
семействата.233  

 

Учебно помагало за половото самоопределяне: В Словения 
Институтът за мир е издал през 2003 г. CD-ROM „Многообразието ни 
прави по-богати, не по-бедни: Ежедневието на гей мъжете и лесбийките“, 
съдържащ три къси филма за преживяни случаи на дискриминация от 
гейове и лесбийки във всекидневния живот и шест интервюта с лесбийки 
и гейове, в които се обсъждат въпросите като разкриване, семейство, 
насилие, работно място, приятели и пр. Целта му е да помогне на 
учителите при заниманията в клас, посветени на обсъждане на 
хомосексуалността.234 

Заключения 

В учебните заведения в целия ЕС се съобщава за инциденти на 
нагрубяване и тормоз на ЛГБТ лица, които оказват въздействие върху 
успеха и доброто самочувствие на ЛГБТ учениците и водят до 
маргинализация, здравни проблеми или отпадане от училище. 
Училищните власти в целия ЕС обръщат малко внимание на тези 
тревожни явления и учителите често изпитват недостиг на осведоменост, 
обучение и инструменти за ефективно разпознаване и справяне с тези 
проблеми. 

Неправителствените организации на ЛГБТ в целия ЕС предизвикват 
загриженост във връзка с отсъствието в учебните програми на проблемите 
на сексуалната ориентация, както и на положителното представяне на 
ЛГБТ лицата и техните семейства, тъй като това допринася за социалната 
изолация на младите лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални 
ученици в училищата. Те посочват също, че учителите често избягват 
темите за сексуалната ориентация и половото самоопределяне. 

233 W. Pena (2007) Por quem me apaixonarei? Associacão ILGA Portugal/eraseunavez.com и J.T. 
Delgado (2007) De onde venho? Associacão ILGA Portugal/eraseunavez.com, вж.: 
http://www.ilga-portugal.pt/noticias/20071208.htm (22.01.2008 г.) 

234 Вж.: http://www2.mirovni-institut.si/razlicnost/eng/index.html (17.10.2008 г.) 
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Здравеопазване 
Този раздел разглежда проблемите на хомофобията и дискриминацията 
при достъпа до здравни услуги, признаването на еднополовите партньори 
като близки роднини, здравето на ЛГБТ лицата и заклеймяването, 
свързано с ХИВ статуса и хомосексуалните и бисексуалните мъже. 

Хомофобия и дискриминация при достъпа до здравни услуги 

В своето предложение за „хоризонтална“ антидискриминационна 
директива235 Европейската комисия отбелязва, че в „сектора на 
здравеопазването много ЛГБ лица се страхуват от заклеймяване и 
предразсъдъци от страна на лицата, предоставящи здравни услуги“. При 
проведените на място анкети неправителствените организации на ЛГБТ и 
националните органи за равно третиране посочиха редица примери за 
инциденти, включващи хомофобно поведение и дискриминация.  При 
проучванията на място, в Латвия например неправителствената 
организация на ЛГБТ Mozaika посочва един случай, при който лекар е 
проявил хомофобно отношение към млада пациентка лесбийка и 
впоследствие към майка ѝ за това, че има дъщеря лесбийка.236 

Проучвания в Обединеното кралство, Словения и Португалия също 
показват, че ЛГБТ лицата са подложени на дискриминация и хомофобия 
при достъпа до здравни услуги. В най-голямото проучване от този вид в 
Обединеното кралство237, обхванало 6178 лесбийки и бисексуални жени, 
половината от респондентите са били подложени на хомофобия и 
дискриминация при достъпа до здравни грижи. В Словения проучването 
на дискриминацията, основана на сексуална ориентация, показва, че 7 % 
от проучените ЛГБ лица били посъветвани да се подложат на 
психиатрично лечение заради своята хомосексуалност, а 7,6 % от 
респондентите били подложени на дискриминация в медицинските 
заведения.238 Едно португалско проучване поставя въпроса за 
хетеронормалността на медицинския персонал. Примерите включват 
гинеколози, предполагащи изрично, че пациентите са в хетеросексуални 

235 Работен документ на персонала на Комисията към предложение за директива на Съвета 
относно прилагане на принципа за равно третиране на лицата, без оглед на религия или 
убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. SEC(2008 г.) 2180, 2.7.2008 г., 
стр. 18 

236 Среща на място с Mozaika (Латвия, 12 март 2008 г.) 
237  Ruth Hunt и Dr Julie Fish, Prescription for Change: Lesbian and Bisexual women's health 

check [Рецепта за промяна: Контролен преглед на здравето на лесбийките и 
бисексуалните жени] 2008 г., Stonewall Equality, търсете на: 
http://www.stonewall.org.uk/documents/prescription_for_change_1.pdf (05.02.2009) 

238 T. Greif, N. Velikonja (2001) "Anketa o diskriminaciji na osnovi spolne usmerjenosti", Lesbo 
11/12, http://www.ljudmila.org/lesbo/raziskave_porocilo1.htm  (29 март 2008 г.) 
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отношения, а гейовете автоматично се свързвали с ХИВ/СПИН.239 В едно 
национално проучване от 350 респонденти 13,3 % са се чувствали 
дискриминирани поне веднъж, било пряко, било непряко, от здравни 
специалисти въз основа на своята сексуална ориентация.240 Освен това 
много португалски психотерапевти разглеждат хомосексуалността като 
„проблем“.241 

Добра практика: Обучение на здравни специалисти по проблемите на 
ЛГБТ лицата: В Швеция RFSL, неправителствената организация на 
ЛГБТ, обучава здравни специалисти по проблемите на ЛГБТ лицата. През 
последната година около 15 болници и студентски групи в сектора на 
здравеопазването са минали през курса. През 2007 г. RFSL Stockholm и 
RFSL National са започнали работа по определяне на критериите, които 
биха квалифицирали една болница като „компетентна по въпросите на 
ЛГБТ лицата“.242 

Едно проучване, възложено от органа за равно третиране в Ирландия, е 
провело 43 подробни разговора с ЛГБ респонденти с ударение върху 
разкриването на сексуалната им ориентация пред техния 
общопрактикуващ лекар (ОПЛ).243 В повечето случаи (26 от 33), при които 
респондентите са информирали общопрактикуващите си лекари за своето 
ЛГБ самоопределяне, те съобщават за спокойна реакция от ОПЛ, които ги 
уверили, че приемат факта и ще го запазят в тайна, предоставили им 
адекватна информация и уверението, че хомосексуалността не се счита за 
патология. Тези, които съобщават за отрицателна реакция от страна на 
своите ОПЛ, говорят за признаци на неудобство, като избягване да 
срещнат погледа им, претупване на останалата част от прегледа, липса на 
любезност и пр. Проучването подчертава значението на отзивчивостта и 
гарантирането на поверителността между ОПЛ и ЛГБТ пациента. 

В Швеция една лесбийка се оплакала от тормоз от страна на лекар в 
психиатрично отделение за това, че сравнил хомосексуалната ѝ 
ориентация с педофилия и с хора, осъществяващи полов акт с животни, 
като по този начин създал у нея впечатлението, че смята сексуалната ѝ 
ориентация за умствено разстройство. Здравните власти изразили 
искреното си съжаление по повод този инцидент, като заявили, че той 

239 Португалия, национален доклад 
240 T.L. Monteiro, V. Policarpo, F.V. da Silva (2006) Inquérito Nacional sobre Experiências da 

Homossexualidade em Portugal (Relatório de Pesquisa/2006), Lisboa, Centro de Investigação 
241 G. Moita (2001) Discursos sobre a homossexualidade no contexto clínico: a homossexualidade 

de dois lados do espelho, Tese de Doutoramento em Ciências Biomédicas, Universidade do 
Porto 

242 Швеция, национален доклад 
243 M. Gibbons, M. Manandhar, C. Gleeson и J. Mullan (2008 г.) Recognising LGB Sexual 

Identities in Health Services [Признаване на половото самоопределяне на ЛГБ лицата в 
здравните служби]. Dublin: Equality Authority and Health Service Executive, стр. 46 
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не е признак за систематичен проблем в здравните служби.244 

 

При проучванията на място неправителствените организации на ЛГБТ в 
Румъния и Унгария сочат между другото, че неразкриването на ЛГБТ 
самоопределянето оказва въздействие върху степента на откриване на 
дискриминацията, основана на сексуалната ориентация: „Хората 
нямат доверие на медицинския персонал и не казват на лекаря си, че са 
гейове; те дори се страхуват лекарят да не разбере това“245, а в 
Унгария един от респондентите отбелязва:  „Хората не казват, че са 
ЛГБТ, ето защо се знае за много малко проблеми.“246 

 

Нежеланието на ЛГБТ лицата да разкрият своята сексуална ориентация се 
потвърждава от резултатите от проучванията в редица държави-членки. В 
едно проучване247 в Малта 32,5 % от респондентите твърдят, че крият 
своята сексуална ориентация, когато се обръщат към здравните служби. 
Проучванията в Германия248 показват, че ЛГБТ лицата не се разкриват 
при контакта си със здравните заведения поради страх от дискриминация. 
В едно словашко проучване249 50 % от респондентите заявяват, че винаги 
крият сексуалната си ориентация от медицинския персонал, а 22 % я 
разкриват само случайно ― явление, което може само по себе си вече да 
доведе до рискове за здравето. 

Непризнаване на еднополовите партньори в здравния сектор 

Получаването на достъп до информация за здравето на партньора поради 
отказ на статут на близък родственик се изтъква като проблем в 
националните доклади за България, Унгария, Италия и Естония. Отказ 
на статут на близък родственик се среща и в държави-членки, които 
признават еднополовите партньорства, както става ясно от следния цитат: 

„Моята партньорка претърпя злополука в Уелс, но персоналът не ме 
призна като близък родственик, докато не направихме скандал. 
Партньорката ми не беше докосвана физически от медицинските сестри 
от женски пол през своя шестдневен престой. Налагаше ѝ се да се мие 
сама или да чака дежурството на мъж.“  (Жена, 59-годишна, Обединено 

244 Решение 20 декември 2006 г., дело № 399-2006 www.homo.se (22.08.2008 г.)  
245 Среща на място с ACCEPT (Румъния, 7 април 2008 г.) 
246 Среща на място с Hàttèr (Унгария, 17 април 2008 г.)  
247 Малта, национален доклад 
248 G. Dennert (2004) Die gesundheitliche Situation lesbischer Frauen in Deutschland: Ergebnisse 

einer Befragung [Dissertation], Nürnberg: Med. Diss. FAU Erlangen-Nürnberg 
249 Словашка република, национален доклад 
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кралство)250 

 
 

При срещите на място представители на неправителствената организация 
на ЛГБТ SEKÜ в Естония посочиха пример за лесбийска двойка, при 
която на партньорката на майката не било разрешено да присъства при 
раждането.251 По подобен начин представители на неправителствените 
организации на ЛГБТ Arcigay и Arcilesbica в Италия също изтъкват 
отричането на статут на близък родственик, което прави отношението към 
ЛГБТ пациентите и техните партньори зависимо от поведението на 
отделни служители.252  

Напротив, на срещите с представители на LBL [Национална организация 
на гейовете и лесбийките] в Дания и на CIGALE в Люксембург бе 
споделен по-положителен опит при здравните грижи за ЛГБ лица.253 
Техните представители заявиха, че, както изглежда, няма сериозни 
проблеми с посещенията на партньори в интензивните отделения и 
болниците, нито с присъстването при раждането на партньор. И двете 
неправителствени организации отбелязаха обаче, че езикът, използван в 
административните формуляри на болниците може да създаде проблеми 
за ЛГБТ лицата, както показват две германски проучвания.254 

„Бях амбулаторна пациентка към една болница, но те нямаха раздел в 
компютърната си система, в който да запишат, че съм в гражданско 
партньорство.  Казаха ми, че в компютъра съм отбелязана като 
неомъжена.“255 (Жена, 34-годишна, Обединено кралство) 

 

Споменатият по-горе ирландски доклад също определя непризнаването на 
статута на „близък родственик“ като причина за сериозно безпокойство, 
особено когато партньорът се лекува в болница, защото то може да 

250 Stonewall (2008 г.) Prescription for Change. Lesbian and Women’s Health Check [Рецепта за 
промяна: контролен преглед на здравето на лесбийките и бисексуалните жени] 2008 г. 
стр. 14 

251 Среща на място с Diversity и SEKÜ (Естония, 10 март 2008 г.) 
252 Среща на място с ARCIGAY и ARCILESBICA (AL) (Италия, 5 март 2008 г.) 
253 Среща на място с Cigale (Люксембург, 7 април 2008 г.) и LBL (Дания, 26 април 2008 г.)  
254 Вж. напр.: H. Seyler (2004) Lesben, die unsichtbaren Patientinnen. Düsseldorf: Paper 

Presentation to the Commission on “Frauengerechte Gesundheitsversorgung in NRW.” [10 
February 2004]. And G. Wolf (2006) "Diskriminierung und Gewalt gegen Lesben, Schwule und 
Bisexuelle im medizinischen und psychotherapeutischen Setting", in Verhaltenstherapie und 
psychosoziale Praxis, 38 (3) 

255 Stonewall (2008 г.). Prescription for Change. Lesbian and Women’s Health Check [Рецепта за 
промяна: контролен преглед на здравето на лесбийките и бисексуалните жени] 2008 стр. 
16 
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повлияе върху достъпа до информация, посещенията и участието във 
вземане на решение.  

Заклеймяване на хомосексуалните и бисексуалните мъже с ХИВ 

ХИВ статусът, кръводаряването и свързаните с предразсъдъци стереотипи 
относно хомосексуалните и бисексуалните мъже и ХИВ/СПИН е друг 
въпрос, повдигнат от неправителствените организации на ЛГБТ в 
Белгия,256 Австрия,257 Португалия258 и Словения,259 който засяга по-
специално кръводаряването. Както констатира едно полско проучване, 
някои центрове за кръводаряване се интересуват само от сексуалната 
ориентация на кръводарителите, а не от фактическите им сексуални 
практики или рисково поведение.260 

29 % от респондентите на електронната анкета със заинтересованите 
страни смятат, че здравните служители имат „донякъде отрицателно“ или 
„отрицателно“ отношение към гейовете с ХИВ/СПИН.  

Други проучвания дават аналогични резултати. В Словения едно 
проучване съобщава за случая с 24-годишен гей, който бил уволнен 
заради своя ХИВ статус, и за друг случай с мъж, на когото попречили да 
влезе в апартамента си, когато съседите му разбрали, че е ХИВ 
положителен.261  

В Малта на срещите с представители на малтийското Движение за права 
на гейовете бяха установени проблеми с поверителността в здравната 
система, и по-специално по отношение на заразени с ХИВ/СПИН лица, 
които са накарали някои от тях да търсят лечение в друга държава.262 

Здравето на ЛГБТ лицата 

Има много ограничени данни за здравето на ЛГБТ лицата. Разговори с 
неправителствени организации на ЛГБТ са показали по-специално, че 
здравните потребности на лесбийките и бисексуалните жени са 
недостатъчно проучени.263 При един разговор с организацията Stonewall в 

256 Среща на място с Holebifederatie и Arc-en-ciel (Белгия, 3 април 2008 г.)  
257 Среща на място с HOSI-WIEN (Австрия, 1 май 2008 г.) 
258 Среща на място с ILGA-Португалия (17 март 2008 г.) 
259 Среща на място с Legebitra (28 април 2008 г.) 
260 R. Biedron (2007) 2005 и 2006 report Health Services. Can homosexual persons become blood 

donors? [Доклад за здравеопазването, 2005 и 2006 г. Могат ли хомосексуални лица да 
даряват кръв?] във: Situation of bisexual and homosexual persons in Полша [Положението 
на бисексуалните и хомосексуалните лица в Полша]. M. Abramowicz (ed) Campaign 
Against Homophobia. Lambda Warsaw Association 

261 Словения, национален доклад 
262 Среща на място с Malta Gay Rights Movement [Малтийското движение за правата на 

гейовете] (Малта, 3 март 2008 г.) 
263 Среща на място с ARCHIGAY (AG) и ARCHILESBICA (AL) (Италия, 5 март 2008 г.) 
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Обединеното кралство бе казано, че лесбийките се въздържат да 
отговарят на съобщения за профилактични прегледи и да търсят 
медицинска помощ.264 

Налице са данни, показващи, че подлагането на хомофобия, 
дискриминация, тормоз и маргинализация, особено в образованието и на 
пазара на труда, може да повлияе отрицателно върху здравето на ЛГБТ 
лицата.265 

„Нещата не вървяха добре, чувствах се объркан и реших, че трябва да 
сложа край, ако мога. Големият проблем беше, че съм гей и семейството 
ми не го приемаше. Помислих просто, че ако не им се пречкам повече, те 
няма да трябва да се безпокоят вече за мен.“ (Мъж, Обединено 
кралство).266 В Италия един 16-годишен ученик в техническо училище в 
Торино извършил самоубийство. Жертвата бил подложен от няколко 
години на изтезания от своите съученици, защото бил „като момиче“.267  

Общо взето, разговорите, проведени с неправителствени организации на 
ЛГБТ, показват, че ЛГБТ лицата са изложени на по-голям риск от здравни 
проблеми в сравнение с хетеросексуалните си връстници.  
Неправителствената организация на ЛГБТ Holebifederatie в Белгия 
подчертава, че умственото здраве на ЛГБТ лицата буди постоянно 
безпокойство и че голяма част от ЛГБТ лицата страдат от депресия.268 Ще 
бъде проведено друго проучване, имащо за цел да изследва проблемите 
със здравето и самоубийствата сред младите лесбийки.269 Оценката на 
Holebifederatie се потвърждава от няколко доклада, сочещи ЛГБТ лицата 
като уязвима група по редица здравни показатели. Според едно белгийско 
проучване например за ЛГБ лицата е два пъти по-вероятно да страдат от 
хронична болест.270  

264 Среща на място с Stonewall UK (Обединено кралство, 31 март 2008 г.) 
265 Напр.: National Institute for Working Life. Arbetsvillkor och utsatthet, Arbetslivsinstitutet 

2003. Sweden; M. Jenett (2004) Stand up for us_ Challenging homophobia in schools 
[Застъпете се за нас! Борба с хомофобията в училищата], Yorkshire: Crown Copyright  

266 The Equality Authority and the Health Service Executive (2007) Recognising LGB Sexual 
Identities in Health Services, The Experiences of Lesbian, Gay and Bisexual People with Health 
Services in North West Ireland [Орган за равно третиране, Министерство на 
здравеопазването (2007 г.) Признаване на половото ЛГБ самоопределяне в здравните 
служби в Северозападна Ирландия], стр. 66 

267 OSCE/ODIHR (2008 г.) Hate Crimes in the OSCE Region - Incidents and Responses 
[Престъпления от омраза в зоната на ОССЕ ― Инциденти и реакции]. Годишен доклад за 
2007 г., стр. 110. Споменат в решение на Европейския парламент от 26 април 2007 г. 
относно хомофобията в Европа, търсете на: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-
0167+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN (06.10.2008 г.)  

268 Среща на място с Holebifederatie и Arc-en-ciel (Белгия, 3 април 2008 г.)  
269 Среща на място с Министерството на образованието (Белгия, 4 април 2008 г.)  
270 K. Heeringen и J. Vincke, ‘Suicidal acts and ideation in homosexual and bisexual young 

people: a study of prevalence and risk factors’ [Самоубийство и мисъл за самоубийство у 
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Изследвания в Обединеното кралство показват, че 20 % от проучените 
лесбийки и бисексуални жени са се самонаранили нарочно, в сравнение с 
0,4 % от цялото население, а 16 % от респондентите на възраст под 20 
години са направили опит за самоубийство, в сравнение с 0,12 % от 
всички хора под 18 години (съгласно оценка на ChildLine); що се отнася до 
скрининга за ракови заболявания, 15 % от лесбийките и бисексуалните 
жени над 25 години никога не са се подлагали на тест за рак на шийката на 
матката, в сравнение с 7 % от жените изобщо; по-малко от 50 % от 
проучените лесбийки и бисексуални жени са били на скрининг за 
инфекции, предавани по полов път.271 

 
Добра практика: Проучванията показват, че във Франция нарастването 
на броя на лесбийки, които се обръщат към ЛГБТ центъра Париж-IDF с 
искане да бъдат пренасочени към непредубедени гинеколози, е станало 
причина центърът да изготви Медицински наръчник за лесбийки с 
адреси на „благосклонни“ гинеколози. В наръчника се разглеждат общи 
въпроси на здравето, по-специално рисковете от рак на гърдите и 
матката.272 

 
Проучване на психичното здраве на ЛГБТ лицата Ирландската 
неправителствена организация на ЛГБТ GLEN, в сътрудничество с 
проекта за младежта BeLonG To, са възложили на изследователи от колежа 
Trinity и Университетския колеж в Дъблин да извършат първо голямо 
изследване на психичното здраве и доброто самочувствие в Ирландия, 
финансирано от Националната служба за превенция на самоубийствата. 
Изследването има за цел да идентифицира факторите на рисковите и 
съпротивителните фактори за психичното здраве и склонността към 
самоубийство и да разработи модел на най-добра практика за укрепване на 
психичното здраве на ЛГБТ лицата и за превенция на самоубийствата.273 

Резултатите от едно проучване на шведския Национален институт за 
обществено здраве274 показват, че голямото мнозинство от ЛГБТ лицата 
(лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални лица) са в добро здраве. 
Значително по-голяма част обаче от ЛГБТ лицата са имали здравни 
проблеми, отколкото останалото население.  Особено лошо е положението 

хомосексуалните и бисексуалните млади хора], Social Psychiatry and Psychiatric 
Epidemiology 35(11): 494-499 

271 R. Hunt и J. Fish (2008 г.) ‘Prescription for Change. Lesbian and bisexual women’s health 
check’ [Рецепта за промяна: контролен преглед на здравето на лесбийките и 
бисексуалните жени]  Stonewall 

272 Среща на място с Inter-ЛГБТ и L'Autre Cercle, (Франция, 10 март 2008 г.) 
273 Ирландия, национален доклад 
274 Swedish National Institute for Public Health (2006) Health on Equal Terms [Шведски 

национален институт за публично здраве (2006 г.), Равно третиране в здравеопазването], 
търсете на: http://www.fhi.se/upload/ar2006/Rapporter/r200608_HBT_web.pdf (12.01.2009) 
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с психичното здраве. Значителни са различията и в здравето на ЛГБТ 
лицата. Почти без изключение транссексуалните лица са с най-лошо 
здраве, следвани от бисексуалните и лесбийките/гейовете. Освен това 
проучването показва, че ЛГБТ лицата много по-често мислят за 
самоубийство. Ирландският доклад на GLEN психичното здраве стига до 
аналогични резултати. 275  

 

Заключения 

В здравните системи съществуват дискриминация и 
хомофобия/трансфобия. Тяхното разпространение е трудно обаче да се 
определи, тъй като неразпознаваемостта на сексуалната ориентация на 
ЛГБТ лицата често прави проблема невидим. Проучванията и анкетите с 
неправителствените организации на ЛГБТ и националните органи за равно 
третиране показват смесица от положителни и отрицателни реакции от 
медицинския персонал след разкриване на сексуалната ориентация. 
Отрицателните реакции включват насочване на ЛГБ пациентите към 
психиатрична помощ. Най-положителните реакции са предоставяне на 
информация по проблемите на ЛГБ, както и дискретност и приемане на 
ЛГБ статуса на пациента. 

Поради страх от дискриминация, както и под въздействието на други 
фактори, ЛГБТ пациентите може да избягват търсенето на помощ ― 
поведение, което може само по себе си да доведе до рискове за здравето. 
Съществуващите изследвания свързват хомофобията, трансфобията, 
тормоза или маргинализацията с общо взето лошо психично и физическо 
здраве на ЛГБТ лицата. Анкетираните неправителствени ЛГБТ 
организации и административни органи съобщават за по-високи проценти 
на влошено психично здраве, самоубийства и злоупотреба с вещества сред 
ЛГБТ лицата. Необходими са повече проучвания за здравето на ЛГБТ 
лицата. 

 

275 2003 GLEN Mental Health Report [Доклад за психично здраве на GLEN 2003](публикуван 
съвместно с бившия Съвет за здравето в северния регион) 
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Религиозни институции 
При срещите с неправителствените организации на ЛГБТ беше съобщено, 
че в някои държави-членки, в това число Кипър,276 Гърция,277 Латвия,278 
Литва,279 Италия,280 Полша281 и Румъния,282 представители на църквата, 
по-специално от източноправославното и от католическото 
вероизповедание, участват в политически дискусии за правата на ЛГБТ 
лицата, като често призовават и лобират срещу приемането на такива 
права. От друга страна, няма данни юдейски и мюсюлмански дейци да са 
играли значителна роля в анти-ЛГБТ мобилизацията и в политическите 
дискусии относно правата на ЛГБТ в нито една държава-членка. 

В Литва например църквата се е обявила против правата на ЛГБТ лицата. 
Министърът на социалните въпроси и заетостта е заявил283 в парламента, 
че включването на изменения в Закона за равно третиране (прилагащ 
рамковата директива за заетостта 2000/78/ЕО) е било обсъдено и одобрено 
от Латвийската епископална конференция, а членове на парламента 
възразили срещу антидискриминационното законодателство, позовавайки 
се на „християнските традиции на Литва“. Православната църква в 
Румъния е лобирала за изменение в конституцията, с което да отпадне 
възможността за еднополов брак.284 Неправителствените организации на 
ЛГБТ в Италия285 и Полша286 са заявили при срещите, че смятат 
Католическата църква за един от ключовите политически фактори срещу 
новото законодателство за правата на ЛГБТ лицата. 

Многообразието и дискриминацията в религиозните организации 

Във Финландия едно проучване287, основано на разговори с десет 
служители на евангелистката Лутеранска църква, идентифицирали се като 

276 Среща на място с Кипърското движение за освобождение на гейовете (10 април 2008 г.) 
277 Среща на място с НПО на ЛГБТ OLKE, (14 април 2008 г.) 
278 Срещи на място с НПО на ЛГБТ Mozaika и Tiesībsarga birojs [службата на омбудсмана] 

(Латвия, 12 март 2008 г.) 
279 Среща на място с Литовската гей лига (13 април 2008 г.) 
280 Среща на място с Acrigay/Arcilesbica (Италия, 5 март 2008 г.) 
281 Среща на място с Campaign Against Homophobia [Кампания срещу хомофобията] 

(Полша, 17 март 2008 г.) 
282 Среща на място с НПО на ЛГБТ ACCEPT (Румъния, 7 април 2008 г.) 
283 Заседание на Парламента, 18 септември 2007 г., стенограма, търсете на: 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=304466  (14.02.2008 г.) 
284 Румъния, национален доклад 
285 Среща на място с Arcilesbica и Arcigay (Италия, 5 март 2008 г.) 
286 Среща на място с Campaign Against Homophobia [Кампания срещу хомофобията] 

(Полша, 17 март 2008 г.) 
287 K. Valve (2004) 'Vocation and the Everyday - Lesbian, Gay and Bisexual Employees' 

Experiences in Different Work Communities Within the Church [„Призвание и всекидневие 
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гейове, лесбийки или бисексуални, е установило: „Рискът от заклеймяване 
и дискриминация е налице в много от всекидневните ситуации, 
включващи дискусии за статута на лесбийките, гейовете и бисексуалните 
лица в църквата.“288 От друга страна, според анкетираните призванието се 
вписва безпроблемно в работата. 

В Швеция Асоциацията на енориите и пасторите на шведската църква, 
съвместно с ЕКНО (Шведска общоцърковна асоциация на християните 
лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални лица) е участвала в 
проекта на EQUAL „Многообразието като норма“, насочен към три 
професии с определяща нормите и стандартите функция в обществото: 
полицията, църквата и армията, в опит за по-голяма информираност 
относно сексуалното многообразие и дългосрочния статут на 
служителите.289 

В някои държави-членки освобождаването на работодателите от 
отговорност за дискриминация срещу служители, които не „действат 
добросъвестно и лоялно към характера на организацията“, се тълкува от 
религиозните организации по начини, включващи сексуалната 
ориентация. Както отбелязва Комисията: „Много/всички трудности при 
прилагането на разпоредбите за сексуалната ориентация от Директивата за 
равно третиране в областта на заетостта са свързани с обхвата на 
изключенията, отнасящи се до служители с религиозен характер... Тези 
изключения са с важни последици, тъй като някои работодатели може да 
са настроени враждебно към хомосексуалността поради религиозните си 
убеждения.“290  

В Германия Kolpingwerk, католическа социална организация с насоченост 
към образованието (между другото, в детски домове и младежки 
центрове), която е освободена от отговорност по антидискриминационния 

― лесбийките, гейовете и бисексуалните служители“, Случаи в различни работни 
общности в Църквата], в J. Lehtonen, K. Mustola (ed.) ‘Straight people don't tell, do they…? 
Negotiating the boundaries of sexuality and gender at work’, Хелзинки: Министерство на 
заетостта, търсете на: http://www.esr.fi/esr/fi/__yleiset/researchreport2b04.pdf (04.02.2009) 

288 K. Valve (2004) 'Vocation and the Everyday - Lesbian, Gay and Bisexual Employees' 
Experiences in Different Work Communities Within the Church [„Призвание и всекидневие 
― лесбийките, гейовете и бисексуалните служители“, Случаи в различни работни 
общности в Църквата], в J. Lehtonen, K. Mustola (ed.) ‘Straight people don't tell, do they…? 
Negotiating the boundaries of sexuality and gender at work’, Хелзинки: Министерство на 
заетостта, търсете на: http://www.esr.fi/esr/fi/__yleiset/researchreport2b04.pdf (04.02.2009) 

289 Вж. http://ec.europa.eu/employment_social/equal/news/20051026-sweden_en.cfm (6.02.2009). 
През 2005 г.този проект стана част от нов проект за сътрудничество, финансиран от  
EQUAL и с участието на повече организации, под надслов All Clear и с цел да създаде 
работна среда, където всеки е уважаван, без оглед на сексуалната ориентация. 

290 European Commission, ‘Developing Anti-Discrimination Law in Europe: The 25 EU Member 
States Compared’ [Европейска комисия, „Развитие на антидискриминационното 
законодателство в Европа: сравнителен анализ на 25-те държави-членки на ЕС“], стр. 24, 
54, търсете на: 
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/legnet/06compan_en.pdf.  
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закон като религиозна организация, е уволнила един 53-годишен гей 
служител, след като била открита сексуалната му ориентация.291 В 
Нидерландия националният закон за равно третиране съдържа подобни 
изключения относно заетостта за асоциации, основаващи се на религия 
или вяра. Тези асоциации могат да налагат изисквания за заемането на 
дадена длъжност, за които, с оглед на целта на организацията, се смята, че 
трябва да отговарят на техните основни принципи. Законът за равно 
третиране постановява, че такива изисквания не може да водят до 
различия, основани единствено на политическа принадлежност, раса, пол, 
националност, хетеросексуална или хомосексуална ориентация или 
граждански статут, но изискванията може да се основават на 
„допълнителни обстоятелства“, които не се конкретизират повече. ЕС е 
критикувал тези оправдателни причини, в отговор на което Commissie 
Gelijke Behandeling [Комитетът за равно третиране] е предложил тези 
разпоредби да бъдат преформулирани292. Проучването на място в Латвия 
установи, че Лутеранската църква е отлъчила в два случая пастори заради 
различаващите им се становища относно хомосексуалността и правата на 
ЛГБТ лицата. Един пастор разкрил, че е гей и публично изразил 
становище, че хомосексуалността не е грях и не противоречи на 
християнството. Той бил отлъчен заради поощряване на греховно 
поведение. Друг пастор, тогавашен декан на факултета по теология към 
Латвийския университет, бил отлъчен, след като критикувал действията на 
църквата по горепосочения случай. Сега той служи като англикански 
пастор в една малка англиканска енория в Рига ― единственото законно 
установено вероизповедание в Латвия, подкрепящо правата на ЛГБТ 
лицата.293 В Ирландия религиозни организации притежават и управляват 
голямото мнозинство начални училища и значителен брой средни 
училища. Това допринася може би за незабележимостта на 
хомосексуалните и бисексуалните лица в училище. Религиозни 
организации притежават и управляват също и значителен брой болници и 
здравни служби. Раздел 37 от закона за равно третиране в областта на 
заетостта освобождава от отговорност органите и службите в случаи, 
когато дискриминацията е доказано необходима за запазване на характера 
на религиозния орган, но това изключение никога не е било оспорвано в 
съда. В Унгария теологическият факултет на Калвинисткия университет 
„Karoli Gaspar“ има политика, която не разрешава студенти, придържащи 
се към „хомосексуален начин на живот“, да бъдат обучавани като пастори 
или учители по религия. Върховният съд на Унгария се е произнесъл в 

291 Welt Online (2006) Fristlose Kündigung wegen Homosexualität. 24 ноември 2006 г. Търсете 
на: http://www.welt.de/vermischtes/article96880/Fristlose_Kuendigung_wegen_ 
Homosexualitaet.html (28.07.2008 г.) 

292 Съвещателно становище по писмо за официално уведомяване на Нидерландия от 
Европейската комисия във връзка с неправилното транспониране на Директива 
2000/78/EО; CGB Advisory opinion/2008/2 март 2008 г. 

293 Среща на място със службата на омбудсмана, (12 март 2008 г.) 
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полза на факултета, решавайки, че е допустимо изключването на лесбийки 
и гейове.294 

Насърчаването на многообразието при сексуалната ориентация е често 
затруднено в среда, контролирана от религиозни организации, които се 
отнасят враждебно към проблемите на ЛГБТ лицата. Така например в 
Малта, където Католическата църква управлява около една трета от 
училищата, според националната програма за учебен минимум „учителите 
трябва да имат предвид контекста на моралните и религиозни ценности на 
учениците и техните родители“. В този контекст се съобщава, че 
Малтийското движение за права на гейовете (MGRM) е получило забрана 
да разпространява листовки и образователни материали, представящи 
проблемите на ЛГБТ. 

Има обаче и примери за религиозни институции на територията на 
Европейския съюз, които имат различен подход към ЛГБТ лицата и 
техните проблеми. Така например в Нидерландия към 1995 г. синодът на 
Нидерландската реформистка църква е публикувал вече декларация, че 
членовете на църквата имат равни права, независимо от сексуалната си 
ориентация или начина си на живот.295 През 1990 г. синодът от Emmen на 
Реформистките църкви в Нидерландия е „призовал всички религиозни 
общности да приемат хомосексуални членове, в това число и на работа“. 
През 1995 г. лутеранският синод на Протестантската църква в 
Нидерландия е решил да благослови тези хомосексуални връзки в 
църквата, заявявайки също така, че няма теологически аргументи „срещу 
благославянето на двама души, даващи си обет за трайно приятелство, 
преданост и вярност“. Във Финландия има данни, че от 1999 г. енорията 
Kallio (Kallion seurakunta) в Хелзинки е приела многообразието („хората 
на дъгата“) и е имало „богослужения на многообразието“ по повод 
парадите на гордостта във Вааса, Хелзинки и Тампере.296 Една 
общоцърковна група , наречена Yhteys (alliance), работи за насърчаване на 
по-либерално отношение към сексуалните и половите малцинства в 
църквата. В Швеция, както бе вече посочено, църквата е участвала в 
парада на гордостта през 2008 г. 

Заключения 

В някои държави-членки религиозните институции и организации често 
участват в политически дискусии относно правата на ЛГБТ лицата, 
лобирайки срещу приемането на такива права и създавайки по този начин 
препятствия пред новото законодателство в тази област. Някои 

294 S. Quinn, E. Paradis (2007) Going Beyond the Law: promoting equality in employment 
[Отвъд закона: насърчаване на равнопоставеността в заетостта], ILGA-Европа 

295 Вж. http://www.protestantchurch.nl/default.asp?inc=info&rIntId=1649 (06.02.2009) 
296 Вж. http://kallio.kirkkohelsinki.net/?deptID=2590&searchword=Yhteys (07.02.2009) 
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религиозни групи и отделни дейци в някои държави-членки също действат 
активно за организиране на демонстрации срещу ЛГБТ прояви. 

В някои държави-членки църквата притежава и управлява значителен 
брой училища, социални служби и общински центрове, използвани за 
публични дебати или прояви. Неправителствените организации на ЛГБТ 
са получавали отказ за достъп до такива помещения и забрана да 
разпространяват информация по проблемите на ЛГБТ или да участват в 
политически дебати.  

Изключенията в антидискриминационното законодателство, 
освобождаващи работодателите от отговорност за дискриминация срещу 
служители, които не „действат добросъвестно и лоялно към характера на 
организацията“, се тълкуват по начини, водещи до дискриминация на 
ЛГБТ лицата в някои държави-членки.  

Има също и някои положителни примери на религиозни организации, 
които приобщават ЛГБТ лица. 
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Спорт 
Този раздел разглежда затрудненията при практикуване на спорт от 
открити ЛГБТ лица и използването на хомофобен жаргон и злословия в 
професионалния и непрофесионалния спорт.  

Хомофобията в спорта 

Повечето национални доклади отбелязват оскъдния брой количествени и 
качествени проучвания относно хомофобията в спорта. Ограничената 
налична информация сочи все пак, че хомофобията присъства в редица 
спортни рамки и че да си открито ЛГБТ лице в спорта създава значителни 
проблеми. Наличните проучвания и данни са фокусирани до голяма 
степен върху професионалния футбол. 

Хомофобни футболни лозунги, скандирани от феновете за осмиване на 
съдията или на противниковия отбор, се наблюдават на почти всеки по-
значителен футболен мач.297 В Обединеното кралство примерът с 
футболист, който по време на срещата употребява обидни думи към 
съдията, не е рядко явление.298  

В Италия неправителствените организации Arcigay и Arcilesbica 
отбелязаха по време на разговорите, че анти-ЛГБТ изявления са рутинна 
част от културата на футболните фенове, като неонацистки групи 
присъстват в няколко фенклуба и хулигански групи.299 

Националният доклад за Обединеното кралство не съдържа информация 
за открито гей професионални футболисти понастоящем във 
Великобритания, но има сведения, че гей футболистите биват съветвани 
да поддържат хетеросексуален имидж. 

„Мисля, че би било по-лесно и би се приело по-добре, ако се разкрия 
като хомосексуален в политическата партия, на която съм активен член, 
отколкото в спорта. В спорта мъжествеността е все още идеал. Когато 
играех футбол като по-малък, беше важно да се дистанцираш от 
„педитата“ и „швестерите“. (Мъж, бивш треньор по тенис, Швеция)300  

297 T. Walther (2006). Kick It Out: Homophobia in Football. European Gay and Lesbian Sport 
Federation (ed) [Изритай я! хомофобията във футбола. Европейска спортна федерация на 
гейовете и лесбийките]. Берлин, Амстердам 

298 Вж. http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2006/sep/28/paulscholesandantigayabuse 
(08.08.2008 г.) 

299 Среща на място с Arcigay и Arcilesbica (Италия, 5 март 2008 г.)  
300 RFSL (2007) All Clear 2.0, Gay, Lesbian, Bi & Hetero at Work[Гейове, лесбийки, 

бисексуални и хетеросексуални лица на работното място], стр. 55 
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Според Европейската спортна федерация на гейовете и лесбийките 
(EGLSF), основана през 1989 г. с цел да се бори срещу дискриминацията в 
спорта и да помогне на атлетите гейове и лесбийки да се разкриват, не е 
лесно да се разкриеш в непрофесионална спортна група в Европа. Въпреки 
че опитът на ЛГБТ лицата варира в различните държави-членки, има 
много данни за ЛГБТ лица, които се чувстват тормозени и отхвърлени от 
другите членове на клуба си.301 

Добра практика: Анкетите показаха, че във Финландия Спортната 
федерация е публикувала наръчник „Съпричастни и видими: Сексуалните 
и половите малцинства в спорта и физическите дейности“ на три езика 
― фински, шведски и английски.302 

 

Добра практика: В Германия Deutscher Fußball Bund [Германската 
футболна конфедерация] е започнала през 2007 г. кампания под надслов 
„Футболът и хомофобията“ и е подписала декларация срещу  
дискриминацията, основана на сексуалната ориентация.303 

Разпознаваемост на ЛГБТ лицата в спорта 

Както се съобщава от Outsports.com, на последната олимпиада в Пекин 
през 2008 г. само 10 от всичко 10 708 спортисти са били открито гейове 
или лесбийки.304 В електронната анкета със заинтересованите страни 41 % 
заявяват, че „няма възможност“ или има „ниска степен на възможност“ за 
разкриване, дори в непрофесионалния спорт. 

„Тези, които играят на високо равнище, обикновено отричат своята 
сексуалност, за да спечелят помощи/стипендии и пр. Да си известна 
като лесбийка в спорта в Ирландия би ограничило според мен 
всички видове подкрепа... както финансова, така и социална.“ 
(Жена, Ирландия) 305  

 

301 Вж. http://www.eglsf.info/eglsf-about.php (10.08.2008 г.) 
302 Среща на място с Министерството на заетостта и икономиката, Министерството на 

образованието и Министерството на вътрешните работи (Финландия, 4 март 2008 г.) 
303 Германия, национален доклад 
304 Вж. http://www.outsports.com/os/index.php/Olympics/2008 г./In-Beijing-Olympics-only-5-

openly-gay-athletes.html (25.01.2009) 
305 L. Greene (2007) Lesbian Athletes and Their Experiences of Gender and Sexuality in 

Competitive Sports in Ireland (1980-2007) [Спортисти лесбийки и техният опит във връзка 
с пола и сексуалността в състезателните спортове в Ирландия], University College of 
Dublin: College of Human Sciences. 
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Според ирландския орган за равно третиране ЛГБТ спортистите са до 
голяма степен незабележими, поради което фактически липсват ЛГБТ 
ролеви модели в професионалния спорт.306 По време на среща 
неправителствените организации Arcigay и Arcilesbica също отбелязват 
малката разпознаваемост на ЛГБТ лицата в спорта в Италия.307  

Борбата с хомофобията в спорта 

Една анкета в Швеция показва, че малко се прави за идентифицирането и 
борбата с хомофобията в спорта.308 Един проект, финансиран от 
шведското Министерство на промишлеността, е анкетирал 40 спортни 
асоциации в Швеция и е установил, че повечето от тях не са обсъждали 
изобщо въпроса за хомофобията, нито положението на ЛГБТ лицата в 
съответната асоциация. Повечето са отговорили също така, че нямат 
заявени ЛГБТ лица в своята асоциация и нямат политика, нито план за 
действие по този въпрос.  

В Обединеното кралство неправителствената организация на ЛГБТ 
Stonewall е на мнение, че на усилията за борба срещу хомофобията в 
спорта не се обръща голямо внимание и че борбата срещу расизма във 
футбола се ползва с приоритет при стремежа към равното третиране и 
липсата на дискриминация в професионалния футбол.309 

През 2003 г. Парламентарната асамблея на Съвета на Европа поставя 
въпроса за хомофобията в спорта: „Асамблеята е убедена, че на 
хомофобията в спорта, както между участниците, така и при техните 
отношения със зрителите, трябва да се противодейства на същите 
основания, както и на расизма и на другите видове дискриминация.“310 

Някои инициативи, подкрепени от програмата PROGRESS на 
Европейската комисия, могат да направят много за промяна на 
отношението в спорта. Примерите включват кампанията „Бягане за 
многообразие“, при която на участниците в някои маратонски бягания се 
разрешава да носят антидсикриминационен екип на ЕС за повишаване на 
осведомеността и като израз на чувствата им срещу дискриминацията.311 

Добра практика: Партньорства за разработване на образователни 
програми: От 2007 г. шведската Федерация за правата на лесбийките, 
гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица (RFSL) и HomO 
[Омбудсман срещу дискриминацията, основана на сексуална ориентация] 

306 Среща на място с органа за равно третиране, (Ирландия, 4 април 2008 г.) 
307 Среща на място с Arcigay и Arcilesbica (5 март 2008 г.) 
308 Вж. http://www.homo.se/o.o.i.s/3950 (14.08.2008 г.) 
309 Среща на място с Stonewall (Обединено кралство, 31 март 2008 г.) 
310 Препоръка 1635 (2003), Лесбийките и гейовете в спорта. Текст, приет от постоянната 

комисия от името на Асамблеята, на 25 ноември 2003 г. 
311 Вж. http://www.stop-discrimination.info/56.0.html (12.01.2008 г.) 
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са работили по един проект с Riksidrottsförbundet [Национална спортна 
федерация] и SISU, образователна организация в спорта. Целта на проекта 
е да бъдат обучени треньорите по проблемите на ЛГБТ. RFSL и SISU имат 
план да разработят образователни програми и да ги предложат но 
спортните клубове. Междувременно Riksidrottsförbundet разработва и 
провежда проучвания по ЛГБТ проблемите в спорта.312 

 

Добра практика: Сътрудничество между спортни клубове и 
организации за правата на човека: При анкетите бе установено, че във 
Франция футболният клуб Paris Saint Germain [„Пари Сен Жермен“] в 
сътрудничество с футболния клуб за гейове Paris Foot Gay и Ligue 
Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme [Международна лига 
срещу расизма и антисемитизма] разработват политика за превенция и 
борба срещу дискриминацията, с ударение върху хомофобията. 313 

В Германия враждебната атмосфера във футбола е подтикнала 
лесбийките и гейовете да създадат собствени непрофесионални клубове.314 
ЛГБТ лица са създали свои спортни асоциации и в други държави-членки. 
Ежегодните европейски шампионати за спортисти гейове и лесбийки 
(Eurogames), както и Outgames са други примери за спортни прояви на 
ЛГБТ лица.315 

Заключения 

Данните за хомофобията в спорта са съсредоточени до голяма степен в 
професионалния футбол. Във футбола хомофобията се изразява в 
културата на феновете и сред футболистите чрез използване на хомофобен 
език, употребяван често на футболни мачове за осмиване на противниците 
или съдиите. Важна констатация в областта на спорта е 
неразпознаваемостта на ЛГБТ лицата. За ЛГБТ лицата се смята, че имат 
малко възможности да участват открито в спортни събития поради риск от 
тормоз, хомофобия или отхвърляне от съотборниците. 

Повечето спортни асоциации не дават приоритет на 
антидискриминационните програми, особено в сравнение с усилията за 
борба срещу расизма. 

312 Швеция, национален доклад 
313 Среща на място с  Inter ЛГБТ и L’Autre Cercle, (Франция, 10 март 2008 г.) 
314 Германия, национален доклад; Вж. също http://www.queer footballfanclubs.com (20.03.2008 

г.) 
315 http://www.eurogames.info/eurogames-welcome.html и www.copenhagen2009.org  

(08.08.2008 г.)  
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Медии 
В този раздел се разглежда как ЛГБТ лицата и техният живот се 
представят и изобразяват в медиите в целия ЕС. Под медии в случая се 
разбират публичните и частните медии,316 както и визуалните и писмените 
медии, например Интернет, вестниците и телевизията  

Хомофобен език в медиите 

Случаи на хомофобен език в медиите са били установени например при 
анкетите с неправителствените организации на ЛГБТ в Италия и Полша, 
както и с националния орган за равно третиране в Латвия.317 Един 
проведен неотдавна обзор на представянето на лесбийки, гейове, 
бисексуални и транссексуални лица в шотландската преса показа, че 
вестниците са, изглежда, склонни да публикуват писма, съдържащи 
хомофобни изрази, които не биха били приети, ако бяха расистки.318 Едно 
проучване в Литва е установило, че някои журналисти използват 
хомофобен език.319  

Добра практика: Съвместно с Европейския съюз за радио и телевизия, 
Литовската гей лига е създала Наръчник за по-добро представяне в 
медиите на проблемите на ЛГБТ. Наръчникът предоставя на 
журналистите и активистите лесно приложими инструменти за по-
положително представяне на проблемите на ЛГБТ лицата. В резултат е 
постигнато по-тясно сътрудничество с медиите, довело до по-балансирани 
статии и информации за ЛГБТ лицата в медиите.320  

Представяне на ЛГБТ лицата в медиите  

В електронната анкета със заинтересованите страни респондентите е 
трябвало да оценят представянето на ЛГБТ лицата в медиите и дали 
представянето им като различна група се смята за нюансирано, за разлика 

316 При проучването на хомофобията в медийните събития е било невъзможно да се 
направи разграничение между публичните и частните медии. 

317 Среща на място с ARCIGAY и ARCILESBICA (AL) (Италия, 5 март 2008 г.), Кампания 
срещу хомофобията (Полша, 17 март 2008 г.), и с Mozaika (служба на омбудсмана, 
Латвия, 12 март 2008 г.)  

318 Stonewall (2007) WRITTEN OUT. The Scottish Press’ portrayal of lesbian, gay, bisexual and 
transgender people [ОТПИСАНИ. Представяне в шотландския печат на лесбийките, 
гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица], Шотландия, търсете на: 
http://www.stonewallscotland.org.uk/documents/stonewall__written_out.pdf (05.02.2009)  

319 A A. Tereskinas (2007) “Not Private Enough”: Homophobic and injurious speech in the 
Lithuanian Media [„Недостатъчно лично: хомофобни и обидни изявления в литовските 
медии], търсете на http://www.lgl.lt/projektaie.php?pid=35 (05.02.2009) 

320 Вж. http://www.ilga-europe.org/europe/funding_capacity_building/working_with_media 
(17.10.2008 г.) 
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от стереотипното. Само 14 % от респондентите смятат, че медиите 
представят „нюансирано“ или „донякъде нюансирано“ описание на ЛГБТ 
лицата.  

Според повечето от анкетираните на място неправителствени организации 
на ЛГБТ проблемите на ЛГБТ лицата не намират често място в медиите, 
което води в различна степен до опростен, сензационен и стереотипен 
образ на ЛГБТ лицата и техните проблеми. При проведените разговори 
представители на неправителствената организация на ЛГБТ CIGALE в 
Люксембург посочват, че медиите са склонни да избягват 
интелектуалните и политическите проблеми на ЛГБТ, предпочитайки 
вместо това повърхностни теми, например как  ЛГБТ лицата се обличат на 
парадите на гордостта.321 Според неправителствената организация на 
ЛГБТ Campaign Against Homophobia [Кампания срещу хомофобията] в 
Полша някои вестници и католическите телевизионни и радиостанции са 
открито хомофобни, но има също и медии, описващи неутрална картина 
на ЛГБТ лицата и техните проблеми.322 Службата на омбудсмана в 
Латвия посочва, че медийните канали варират от положително до 
отрицателно настроени. Един безплатен вестник например, раздаван на 
автобусните спирки, съдържал хомофобни изявления.323 Това накарало 
неправителствената организация на ЛГБТ Mozaika да подаде жалба заради 
подбуждане към омраза. При разговор с представители на Landsforeningen 
for Bøsser og Lesbiske [датската Асоциация на гейовете и лесбийките] 
беше казано, че езикът на медиите по въпросите на ЛГБТ е доминиран от 
стереотипни образи и илюстрации. Дори сериозни статии за правата на 
хомосексуалистите са илюстрирани със снимки на полуголи мъже от 
парада на гордостта в Копенхаген.324 

Тези наблюдения се потвърждават от някои резултати от проучвания, 
които показват, че хомосексуалността все още се смята в различна степен 
за табу и поради това ѝ се отделя много малко внимание от страна на 
медиите. В едно германско проучване на представянето на ЛГБТ по 
телевизията 63 % от ЛГБТ респондентите смятат, че всяко представяне на 
нехетеросексуалност е все още табу.325 Друго, белгийско проучване не е 
намерило практически никакво отразяване в медиите на проблеми на 
транссексуалността с изключение на отпратки към някои медицински 
въпроси или проблеми.326 Това, изглежда, е обща тема за целия ЕС. Едно 

321 Среща на място с CIGALE (Люксембург, 7 април 2008 г.)  
322 Среща на място с Campaign Against Homophobia [Кампания срещу хомофобията](Полша, 

17 март 2008 г.) 
323 Среща на място със службата на омбудсмана, (Латвия, 12 март 2008 г.) 
324 Среща на място с LBL (Дания, 26 април 2008 г.) 
325 V. Jung, (2003). Darstellung von Homosexualität in TV-Unterhaltungssendungen. [Thesis]. 

Bamberg: University of Bamberg. 
326 A. Dewaele and D. Paternotte. (2008 г.) The situation concerning homophobia and 

discrimination on grounds of sexual orientation in Belgium [Положението с хомофобията и 
дискриминацията, основани на сексуалната ориентация, в Белгия]. Anvers/Bruxelles: 
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португалско проучване обаче показва, че през последното десетилетие 
гласността по тези въпроси се е увеличила в медиите на страната, 
отбелязвайки, че лесбийките и бисексуалните са практически 
незабележими и непропорционално малко представени в сравнение с 
представянето на гейовете.327 

Някои проучвания сочат също изопачено представяне на ЛГБТ лицата. В 
един обширен анализ на медиите в Словения са проучени печатните 
медии от 1970 до 2000 г., при което са открити случаи на 
стереотипизация ― използване на твърди полови клишета, представящи 
гейовете като женствени, а лесбийките като мъжествени; медикализация 
― отнасяне на хомосексуалността към областта на медицината и 
психиатрията и търсене на причините за нея; сексуализация ― свеждане 
на хомосексуалността до сексуални практики; секретност ― представяне 
на хомосексуалността като скрита и свързана със срам и съжаление; и 
нормализация ― представяне на хомосексуалните за хетеросексуални, за 
да се направи хомосексуалността по-малко застрашителна и 
политизирана.328   

Споменатото по-горе в този раздел шотландско проучване на Stonewall 
Scotland отбелязва, че материалите в печата често подсилват възгледа, че 
сексуалната ориентация се свежда единствено и само до секса, а в 
криминалните репортажи се подчертава сексуалната ориентация на 
извършителя, дори тя да няма връзка с извършеното престъпление. 

Добра практика: В Обединеното кралство независимата Press 
Complaints Commission [Комисия за жалби против печата] ― независим 
орган, който разглежда жалбите относно уводните статии във вестниците 
и списанията, е разширила през май 2005 г. своята клауза 12 
(Дискриминация) от кодекса си, включвайки дискриминационни 
репортажи за транссексуалните лица в печата. Според новата клауза 
печатът трябва да избягва основано на предразсъдъци или обидно 
позоваване на расата, цвета, религията, пола, сексуалната ориентация или 
кое да е друго физическо или умствено заболяване или увреждане на едно 
лице.329 

Steunpunt Gelijkekansenbeleid (Consortium Universiteit Antwerpen & Universiteit 
Hasselt)/Université libre de Bruxelles  

327Caldeira (2006) A Representação das Minorias Sexuais na Informação Televisiva Portuguesa, 
Lisboa: Livros Horizonte 

328 R. Kuhar (2003) Media Representations of Homosexuality: An Analysis of Print Media in 
Slovenia [Представяне на хомосексуалността в медиите: анализ на печатните медии в 
Словения], 1970-2000, Mediawatch: Ljubljana. Търсете на: http://mediawatch.mirovni-
institut.si/eng/mw13.htm (05.02.2009) 

329 Информация, предоставена от Transgender Europe на консултации около кръглата маса 
относно борбата с хомофобията и трансфобията в ЕС, юни 2008 г., Копенхаген. 
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Изследванията на представянето на ЛГБТ в португалските и 
германските медии също са  установили, че представянето на ЛГБТ е по-
скоро опростено и непредставително и че макар американските печатни 
медии и уебсайтове да рисуват по-нюансирана картина, главните 
телевизионни програми все още използват клишета и стереотипи.330  

Положителни тенденции в представянето на ЛГБТ лицата 

Проучванията са установили и положителни развития, изразяващи се в 
увеличено присъствие и по-нюансирано представяне на ЛГБТ лицата и 
техните проблеми в медиите. Една проучване331 в Чешката република 
показва, че докато през първата половина на 90-те години на миналия век 
отрицателните стереотипи, сексуализацията и комичният и криминалният 
контекст са били преобладаващите фактори в представянето на ЛГБТ, 
през последното десетилетие ЛГБТ лицата се появяват все по-често в 
документални филми и телевизионни сериали в условията на 
всекидневния социален живот. 

Испанският национален доклад отбелязва, че повечето медии предлагат 
сега нюансирано представяне на значителни политически и социални 
ЛГБТ прояви, като паради на гордостта, показателни съдебни решения 
или важни закони, приети от парламента, и че хомофобното представяне е 
рядкост. Шведският национален доклад отбелязва също така, че медиите 
дават по-точна картина на многообразието в общността на ЛГБТ, а в 
Литва отразяването на сериозни ЛГБТ теми се е увеличило през 
последните години.332 

Добра практика: В Дания договорът за обществени услуги между 
министъра на културата и Danmarks Radio (Датско радио) си поставя 
изрично за цел да отразява многообразието и съдържа 
антидискриминационна клауза, отнасяща се до представянето на ЛГБТ 
лицата и техните проблеми: „Датското радио предлага широко социално 
представяне на Дания, отразявайки по този начин многообразието в 

330 T.L. Monteiro, V. Policarpo, F.V. da Silva (2008 г.) The situation concerning homophobia and 
discrimination on grounds of sexual orientation in Portugal [Положението с хомофобията и 
дискриминацията, основани на сексуалната ориентация, в Португалия], Национален 
доклад.; Walters, S. D. (2001). Take my Domestic Partner, Please: Gays and Marriage in the 
Era of the Visible [Вземете домашния ми партньор, моля: гейовете и бракът в ерата на 
прозрачността]. В M. Bernstein & R. Reimann (eds.), Queer families, Queer Politics: 
Challenging Culture and the State [Странни семейства, странни политики: 
предизвикателство за културата и държавата] (стр. 338-357), New York: Columbia UP 

331 Работна група по въпросите на сексуалните малцинства към министъра за правата на 
човека и националните малцинства (2007 г.). Анализ на положението на малцинството на 
лесбийските, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица в Чешката република. 
Правителство на Чешката република. 

332 A. Tereskinas (2007) “Not Private Enough”: Homophobic and injurious speech in the 
Lithuanian Media [„Недостатъчно лично“: хомофобни и обидни изявления в литовските 
медии] 

  117 

                                                      
Пр
ев
од
ът

 не
 е 
пр
ов
ер
ен



културата, светогледите и условията на живот в различните части на 
страната. [...] Програмата не бива по никой начин да подбужда към омраза 
въз основа на раса, пол, религия, националност или сексуална 
ориентация.“ 333 

Ясно е, че присъствието на видимо положителни ЛГБТ ролеви модели в 
медиите е много важно. Такива ролеви модели се срещат все по-често в 
някои държави-членки както в политическата, така и в културната сфера. 
Един показателен пример е случаят с кмета на Берлин Klaus Wowereit, 
който е бил и председател на германския парламент през 2001/2002 г. 
Неговото добре известно публично изявление гласи: „Аз съм гей ― и 
какво от това!“ („Ich bin Schwul – und das ist gut so!“). 

В Гърция ЛГБТ групи са протестирали категорично срещу решение на 
Националния съвет за радио и телевизия, независим публичен орган на 
страната, с което се налага глоба от 100 000 евро на Мега Канал, един от 
главните ТВ канали, за това, че е показал как двама мъже се целуват в 
популярен ТВ сериал. През декември 2006 г. Върховният 
административен съд на Гърция е отменил това решение, постановявайки, 
че глобата е неконституционна, тъй като сцената просто отразява 
„социалната действителност на една социална група от многото, които 
съставят едно открито и демократично общество, чиито сексуални 
предпочитания не може да бъдат осъждани“. 

На равнището на ЕС инициативи като сътрудничеството на Европейската 
комисия с музикалния канал МТV, включващо един рекламен клип, 
„Творческо състезание“, насочен към младежката аудитория и отнасящ се 
до расовата дискриминация, както и ежегодната журналистическа награда 
за журналисти, които допринасят за по-добро разбиране на 
многообразието и проблемите на дискриминацията, представляват ценни 
мерки както за използване на медиите за промяна на публичната нагласа, 
така и за поощряване на работещите в медиите да преразгледат своето 
представяне на хората, принадлежащи на специфични социални групи и 
малцинства.334 

Заключения 

Случаи на хомофобни изявления все още могат да се намерят в медиите на 
целия ЕС, а хомосексуалността се смята още в различна степен за табу. 
ЛГБТ лицата не получават достатъчно отражение в медиите, въпреки че за 
гейовете се говори по-често, отколкото за лесбийките или за 
транссексуалните лица.  

333 Договор за обществени услуги между Датското радио (DR) и министъра на културата 
2007―2010: 2 

334 Вж. http://www.stop-discrimination.info/99.0.html (11.12.2008 г.) 
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ЛГБТ лицата са също така обект на различни видове медийни стереотипи. 
Използването на полуеротични илюстрации при статии, третиращи 
проблеми от голяма важност за ЛГБТ лицата, допринася за 
предразсъдъците и засилва представата, че сексуалната ориентация е само 
въпрос на сексуални действия и предпочитания. Журналистите в целия ЕС 
биха спечелили от по-добро разбиране на проблемите на ЛГБТ лицата, за 
да ги представят по по-реалистичен и балансиран начин.  

Има обаче и данни, че нещата бавно се променят и някои проучвания 
отбелязват вече увеличаване на медийните представяния в ЕС, в които 
има по-нюансирано и по-информирано отношение към ЛГБТ лицата и 
техните проблеми. 
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Убежище 
Информацията и данните в тази сфера са оскъдни, но наличните 
проучвания и сведения, събрани чрез работа на място, очертават две 
проблемни области ― третирането на сексуалната ориентация и половото 
самоопределяне при процедурата за даване на убежище и условията за 
ЛГБТ лицата, търсещи убежище, в местата за предварително настаняване. 

Общата рамка относно предоставянето на убежище 

По-подробен анализ на общата законова рамка относно сексуалната 
ориентация и половото самоопределяне в контекста на предоставяне на 
убежище и субсидиарна закрила може да се намери в Правния анализ на 
FRA335, където е отбелязано, че в съответствие с Конвенцията за статута 
на бежанците от 1951 г. (член 1 А, параграф 2) и Директива 2004/83/ЕО на 
Съвета, ЛГБТ лицата, търсещи убежище заради преследване или въз 
основа на сексуална ориентация в държавите-членки на ЕС, могат да 
бъдат признати за бежанци като принадлежащи към „специфична 
социална група“.336 

Правната рамка в държавите-членки на ЕС предоставя по този начин 
възможност ЛГБТ лицата, преследвани въз основа на сексуалната 
ориентация или половото самоопределяне, да бъдат признати за бежанци 
и да получат убежище. Впоследствие няколко ЛГБТ лица са получили 
убежище в държави-членки на ЕС на тези основания.  

Наличните данни показват, че убежище е било предоставено на ЛГБТ 
лица в Австрия, Белгия, Дания, Франция, Германия, Гърция, Унгария, 
Италия, Люксембург, Нидерландия, Полша, Португалия, Испания, 
Швеция, Чешката република и Обединеното кралство. Този списък не е 
обаче непременно изчерпателен, тъй като нито една държава-членка не 
предоставя статистически данни за броя на случаите, при които убежище е 
било дадено въз основа на сексуалната ориентация или половото 
самоопределяне. В някои държави-членки (например Кипър, Франция, 
Германия и Словакия) няма официални данни, а имиграционните власти в 

335 Агенция на Европейския съюз за основните права (2008 г.), Хомофобия и 
дискриминация, основана на сексуалната ориентация, в държавите-членки на ЕС: Част І 
― Правен анализ, стр. 83―98 

336 С изключение на Дания, тъй като Дания не признава хомосексуалните и 
транссексуалните лица като „специфични социални групи“, доколкото имиграционните 
власти не използват категорията „специфична социална група“ в законовата практика. 
Може все пак да се даде разрешително за пребиваване със „защитен статут“, ако 
имиграционните власти установят „риск от екзекуция или нечовечно и унизително 
третиране в страната на произход“, срв. Агенция на Европейския съюз за основните 
права (2008 г.), Хомофобия и дискриминация, основана на сексуалната ориентация, в 
държавите-членки на ЕС: Част І ― Правен анализ 
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Естония и Латвия337 заявяват, че не е постъпвало искане за убежище въз 
основа на сексуалната ориентация или половото самоопределяне. 

В други държави-членки данните говорят за съществуването на няколко 
случая. В Белгия през 2006 г. са разгледани най-малко 116 случая (и 33 
лица са получили статут на бежанци) и най-малко 188 през 2007 г. (като 60 
лица са получили статут на бежанци).338 В Швеция според оценка на 
Migrationsvärket [Шведски съвет по миграционните въпроси] през 2002 г. 
броят на кандидатите за убежище въз основа на сексуалната ориентация 
или половото самоопределяне е бил около 300 годишно. Шведският 
парламент е решил през 2005 г., че лицата, изложени на риск от 
преследване въз основа на пола или сексуалните предпочитания, могат да 
получат статут на бежанец (Постановление на правителството 
2005/06:06).339  

Сексуалната ориентация и половото самоопределяне в процедурата за 
кандидатстване 

Проучванията340 показват, че информацията относно сексуалната 
ориентация, половото самоопределяне и условията за ЛГБТ лицата в 
тяхната страна на произход, съдържаща се в националния доклад на 
страната им на произход и използвана при процедурите за определяне на 
статут на бежанец, е често пъти много ограничена. Те показват също така, 
че един основен въпрос при процедурите за искане на убежище е свързан 
с доверието към лицето, търсещо убежище. В случаите, свързани с 
преследване въз основа на сексуалната ориентация, този въпрос става сам 
по себе си обект на важно разследване, като в няколко случая се съобщава, 
че „подаващите молба за убежище често пъти не вярват, че даден 
кандидат за убежище е наистина ЛГБТ лице“. Има поне две причини за 
това. Първо, някои самоопределения, проявления и практики се 
възприемат като по-достоверни от други. Както показва един пример от 
Дания, смяната на сексуалните предпочитания или бисексуалността може 
да събудят подозрение:  

„Има някои случаи, при които лицата са хомосексуални, но в известен 
смисъл те не са. Трудно е да се прецени. Имахме един [кандидат], който 

337 В Естония: Съвет за гражданство и миграция. В Латвия: Служба за гражданство и 
миграция 

338 Информация, предоставена от Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) 
339 Швеция, национален доклад 
340 S. Jivraj, A. de Jong, T. Tauqir (2003) Initial Findings: Identifying the Difficulties experienced 

by Muslim lesbian, bisexual and transgender women in accessing social and legal services 
[Първоначални резултати: определяне на трудностите за лесбийки, бисексуални и 
транссексуални мюсюлманки при достъпа до социални и правни служби], London: Safra 
Project, и M.T. Drud-Jensen, S.СТР. Knudsen (2007) Migrationsvæsenets skab - betingelser for 
ikke-heteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en nutidig dansk 
kontekst. University of Copenhagen: Department of Sociology 
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каза, че е хомосексуален, но вече не е, защото мислел, че вече не е 
интересно. Натъкваме се и на такива неща и понякога е трудно да ги 
приемем насериозно.“341 (служител, Имиграционна служба, Дания) 

 

По подобен начин лицата, които вземат решение за предоставяне на 
убежище, могат да изтълкуват факта, че даден кандидат е или е бил женен 
(омъжена) или по-друг начин участващ в хетеросексуална връзка, или че 
има деца, като признак за хетеросексуалност.  

Второ, понякога едно лице, търсещо убежище, може да разкрие своята 
сексуална ориентация едва на по-късните етапи на процедурата поради 
деликатността на въпроса или характера му на табу или защото не е 
сигурно за реакциите на властите и служителите (включително устните 
преводачи).342 Това може да се дължи също на липса на информация 
относно ролята на сексуалната ориентация в процедурата или на факта, че 
кандидатът не се е още разкрил.343  

Ако обаче въпросът за сексуалната ориентация бъде повдигнат на по-
късен етап на процедурата, властите може да се отнесат с недоверие към 
кандидата за убежище и да твърдят, че тя/той „си измисля“, само за да 
„подсили“ аргументите си.344 

Тези проблеми не се дължат непременно на хомофобия или 
дискриминация, а са по-скоро показателни за недостатъчна осведоменост 
и липса на инструменти за вземане предвид на сексуалната ориентация. 
Един член на управителния съвет на Riksförbundet För Sexuellt 
Likaberättigande (RFSL) [шведската Федерация за правата на лесбийките, 
гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица], работещ по въпроса за 
убежището, описва това като феномен на хетеронормалност. 

„Говорим много за хетеронормалност и за това, че невинаги можеш да 

341 Цитирано в M.T. Drud-Jensen, S.СТР. Knudsen (2007) Migrationsvæsenets skab - betingelser 
for ikke-heteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en nutidig dansk 
kontekst. University of Copenhagen: Department of Sociology, p.132  

342 S. Jivraj, A. de Jong, T. Tauqir (2003) Initial Findings: Identifying the Difficulties experienced 
by Muslim lesbian, bisexual and transgender women in accessing social and legal services 
[Първоначални резултати: определяне на трудностите за лесбийки, бисексуални и 
транссексуални мюсюлманки при достъпа до социални и правни служби], London: Safra 
Project. M.T. Drud-Jensen, S.СТР. Knudsen (2007) Migrationsvæsenets skab - betingelser for 
ikke-heteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en nutidig dansk 
kontekst. University of Copenhagen: Department of Sociology 

343 Цитирано в A. Webster (2008 г.), търсете на: 
http://www.divamag.co.uk/diva/features.asp?AID=3139 (25.07.2008 г.) 

344 M.T. Drud-Jensen, S.СТР. Knudsen (2007) Migrationsvæsenets skab - betingelser for ikke-
heteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en nutidig dansk kontekst. 
University of Copenhagen: Department of Sociology 
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смяташ събеседника си за хетеросексуален [...]. Един реален пример е 
служител, който пита: „имате ли си приятелка?“ Със задаването на 
подобен въпрос се изключва възможността да имаш мъжки партньор, 
ако си мъж, търсещ убежище. […] Има и други примери, напр. един 
интервюиращ казва, че е странно, че трябва да ходите в парка, за да 
установите връзка с други хомосексуалисти […] Това показва, че този 
човек няма представа как хомосексуалните общуват и установяват 
контакт.“ (Член на управителния съвет, Riksförbundet För Sexuellt 
Likaberättigande (RFSL) [шведска Федерация за правата на лесбийките, 
гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица].345 

 

При процедурите за предоставяне на убежище може обаче да се прояви и 
дискриминация. В Унгария през периода от 2004 до 2007 г. 
Имиграционната служба е поискала експертиза от психиатър относно 
сексуалната ориентация на лица, търсещи убежище. При други дела за 
убежище, например при основаните на религиозно или политическо 
преследване, не е била искана такава експертиза.346 В Словения едно дело 
за обжалване във връзка с хомосексуална двойка мъже от Косово е все 
още висящо. В интервю за ЛГБТ списанието Narobe двойката обяснява, че 
докато отначало полицията им оказала съдействие и проявила разбиране, 
те имали чувството, че са третирани като престъпници при изслушването 
в центъра за временно настаняване в Любляна.347 Двамата били разпитани 
поотделно и трябвало да обясняват подробно как един от тях е бил 
изнасилван многократно. Страхували се, че молбата им е била отхвърлена, 
тъй като не могли да отговорят точно на въпроса кога е завършила 
войната в Косово и каква е била температурата в деня на изнасилването. 
Освен това според техните думи един от служителите в центъра за 
временно настаняване им казал, че хомосексуалността може да се лекува с 
терапия. Делото за възможно насилие, свързано с омраза, от страна на 
полицията срещу двойката от Косово все още се разследва от омбудсмана 
по правата на човека. 

Добра практика: Migrationsvärket [шведският съвет по миграционните 
въпроси] е проучил потребностите на уязвимите групи и произтичащите 
от тях задължения на органите и институциите, участващи в процедурата 
за предоставяне на убежище. От 2004 г. служителите, занимаващи се с 

345 Цитирано в M.T. Drud-Jensen, S.СТР. Knudsen (2007) Migrationsvæsenets skab - betingelser 
for ikke-heteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en nutidig dansk 
kontekst. University of Copenhagen: Department of Sociology  

346 Lilla Farkas, ‘Thematic Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual 
Orientation, Hungary [Тематично правно изследване на хомофобията и дискриминацията, 
основани на сексуалната ориентация, Унгария], април 2008 г., търсете на: 
http://www.fra.europa.eu   

347 R. Kuhar (2007) "Svojega življenja ne bi spremenil za deset vaših normalnih življenj", Narobe 
2, http://www.narobe.si/stevilka-2/intervju-s-kadrijem-in-demirjem.html (10.03.2008 г.) 
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лицата, търсещи убежище, и участващи в процедурите за определяне на 
статута, се обучават относно самопроявлението на пола и сексуалната 
ориентация като част от програмата на съвета за гарантиране на 
качеството. Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande (RFSL) [шведска 
Федерация за правата на лесбийките, гейовете, бисексуалните и 
транссексуалните лица] е подпомогнала при разработването на 
обучението 348. 

 

Добра практика: В Белгия в Commissariat Général aux Réfugiés et aux 
Apatrides [Върховен комисариат за бежанците и лицата, лишени от 
националност] един от служителите се занимава само с молби за убежище, 
основани на пол или сексуална ориентация, а наръчник относно молбите 
за убежище въз основа на сексуалната ориентация е бил съставен 
съвместно с ЛГБТ групи.349 

Условия в центровете за временно настаняване 

Условията в местата за временно настаняване за ЛГБТ лицата, търсещи 
убежище, са друга област, будеща тревога. Както показва следният цитат 
от служител на датския Червен кръст, животът в местата за временно 
настаняване може да се окаже особено труден за ЛГБТ лицата. 

„[ЛГБТ лицата, търсещи убежище,] са тези, за които животът тук е най-
тежък, защото пазят в тайна нещо много важно.“ (здравен служител на 
Червения кръст, център за временно задържане Sandholm, Дания)350  

 

Има данни, че ЛГБТ лицата, търсещи убежище, са изправени пред 
социална изолация и липса на информация в тези центрове.351 Освен това 
словесното, физическото и сексуалното насилие са нещо обичайно тук, 
тъй като общите стаи и сервизни помещения не позволяват уединение, 
чиято липса допринася за маргинализацията и тормоза от страна на 
другите кандидати за убежище. ЛГБТ лицата, търсещи убежище, могат да 

348 Migrationsvärket (2005) En samlad analys av asylprocessen under åren 2001-2004 
349 A. Dewaele, D. Paternotte (2008 г.) ‘Thematic Legal Study on Homophobia and 

Discrimination on Grounds of Sexual Orientation, Belgium’ [Тематично правно изследване 
на хомофобията и дискриминацията, основани на сексуалната ориентация, Белгия], април 
2008 г., търсете на http://www.fra.europa.eu 

350 Цитирано в M.T. Drud-Jensen, S.СТР. Knudsen (2007) Migrationsvæsenets skab - betingelser 
for ikke-heteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en nutidig dansk 
kontekst. University of Copenhagen: Department of Sociology, стр. 5 

351 K. Dolk, A.Schwanter (2007) Homosexualität und (Abschiebungs) Schutz in Deutschland. 
Кьолн: Доклад пред конференцията от Амнести интърнешънъл на заседание на 
асоциацията LSVD през 2007 г. 
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бъдат и социално маргинализирани, тъй като често нямат семейство, нито 
подкрепяща ги социална мрежа. Нещо повече, ЛГБТ лицата, търсещи 
убежище, често не се сближават или не искат да се сближат с хора от 
същата държава или регион на произход, за да избегнат разкриването на 
сексуалната си ориентация. Освен това има някои данни, че половата 
сегрегация в центровете може да бъде особено проблематична за 
транссексуалните лица.352 

Така например при среща на място Литовската гей лига (LGL) съобщи за 
украински гражданин, който потърсил убежище в Литва, защото бил 
преследван като гей. В центъра за временно настаняване той бил бит и 
заплашван от други кандидати за убежище. Отнесъл се към LGL за помощ 
и впоследствие напуснал Литва, страхувайки се за своята безопасност.353 

Добра практика: В Швеция Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande 
(RFSL) [шведска Федерация за правата на лесбийките, гейовете, 
бисексуалните и транссексуалните лица] има видимо присъствие в 
центровете за временно настаняване, като разпространява брошури на 
различни езици, описващи възможностите за даване на консултации на 
ЛГБТ лица, процедурата за искане на убежище, сексуалната ориентация и 
половото самоопределяне във връзка с получаването на убежище и 
правата на ЛГБТ. RFSL също предлага консултации.354 

 

Добра практика: В Швеция лицата, търсещи убежище, не се 
принуждават да живеят в центрове за временно настаняване. 
Migrationsvärket  [шведският съвет по миграционните въпроси] може да 
предостави друго жилище. Освен това на лицата, търсещи убежище, се 
разрешава да си намерят сами жилище, за което трябва обаче да плащат от 
много ограничената ежемесечна субсидия.355 

Заключения  

Всички държави-членки по принцип признават преследването, основано 
на сексуалната ориентация и половото самоопределяне, като основателна 
причина за даване на убежище. В много държави-членки обаче 
процедурите за искане на убежище остават неясни по отношение на ЛГБТ 
лицата.  

352 M.T. Drud-Jensen, S.СТР. Knudsen (2007) Migrationsvæsenets skab - betingelser for ikke-
heteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en nutidig dansk kontekst. 
University of Copenhagen: Department of Sociology. 

353 Среща на място с Литовската гей лига, март 13, 2008 г. 
354 Вж. http://www.rfsl.se/?p=629 (24.10.2008 г.) 
355 Вж. 

http://www.migrationsverket.se/index.jsp?news/getArticleList.do?name=faq&ldid=17&nolist=t
rue (24.10.2008 г.) 
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ЛГБТ лицата срещат особени трудности при процедурата за искане на 
убежище, тъй като може да се окаже трудно предоставянето на 
административните органи на интимна, сексуална или поверителна 
информация. Освен това персоналът и анкетните методики често не 
разпознават тази трудност. Познанията на административните органи 
относно условията за ЛГБТ лицата в страните на произход, които се 
използват за определяне на статут на бежанец, често са твърде 
повърхностни. 

Няколко молби за убежище от ЛГБТ кандидати са били отхвърлени или 
защото твърденията им за хомосексуална ориентация са счетени за 
недостоверни, или защото се е очаквало, че те могат да живеят в своята 
страна на произход „частно“ като хомосексуалисти (т.е. да останат 
изолирани).  

ЛГБТ кандидатите за убежище в местата за предварително настаняване не 
са информирани и може да бъдат подложени на социална изолация и 
злоупотреба заради своята сексуална ориентация или половото си 
самоопределяне. 

Множествена дискриминация  
Принадлежността към малцинство, което е част от друго малцинство, 
поставя специфични проблеми в едно общество на многообразието и 
притежаването на повече от един малцинствен белег може да изложи 
отделните лица на по-висок риск да бъдат подложени на дискриминация. 
Един черен гей например може да бъде подложен на дискриминация както 
заради „расата“ си, така и заради своята сексуална ориентация.   

Този раздел е посветен на проблемите, засягащи ЛГБТ лицата с 
увреждания или от малцинствен етнически произход и/или в по-
напреднала възраст. Основанията увреждане, възраст, етнически произход 
и раса са избрани, защото се срещат най-често в съществуващите 
проучвания и анкети с неправителствените организации на ЛГБТ и 
националните органи за равно третиране.    

Поставяне на множествената дискриминация в съответния контекст  

Множествената дискриминация е сравнително ново явление в 
европейските дебати относно равното третиране и антидискриминацията, 
а затова и в областта на ЛГБТ. Както отбелязва един неотдавнашен доклад 
на Европейската комисия,356 „широко разпространено е непознаването на 

356 Европейска комисия (2007 г.), ‘Tackling Multiple Discrimination. Practices, Policies and 
Laws’ [Борба с множествената дискриминация, политики и закони], стр. 39 

  126 

                                                      

Пр
ев
од
ът

 не
 е 
пр
ов
ер
ен



различните култури, личностни характеристики и начини на живот, както 
и непризнаването на множество идентичности. Анкетите с 
неправителствените организации на ЛГБТ във всички държави-членки 
показват, че познанията и дейностите в тази област са сравнително 
ограничени. Въпреки това неправителствените организации на ЛГБТ все 
повече осъзнават, че членовете им може да бъдат подложени на 
дискриминация по две или повече основания. Сравнително малко мерки 
обаче са насочени пряко към борбата срещу този вид дискриминация. 

Данните от срещите с националните органи за равно третиране във всички 
държави-членки показват, че те третират случаите обикновено „на едно 
основание“.357 Това се обяснява отчасти с пропуски в националното 
законодателство, които пречат да се приложи множествен подход, както и 
с това, че тактически подходът „на едно основание“ се смята за по-
успешен. Освен това може да се окаже трудно да се определи от какъв вид 
е била дискриминацията:    

„Имахме случай, в който един мъж е бил тормозен на работното си 
място. Мислели го за гей, защото го намирали за много женствен. Беше 
трудно да се реши кой да поеме случая, защото тук ставаше въпрос 
едновременно за полово определяне и за сексуална ориентация.“ 
(HomO, омбудсман за дискриминация, основана на сексуална 
ориентация, Швеция)358 

Въз основа на срещите с различни национални органи за равно третиране 
може се посочат следните примери, при които се дава приоритет на 
множествената дискриминация по време на работа: Комитет за равно 
третиране (Нидерландия), Орган за равно третиране (Ирландия), 
Национален съвет за борба срещу дискриминацията (Румъния) и Датски 
институт за правата на човека.359 В румънското законодателство за 
смята за утежняващо вината обстоятелство, ако едно лице е 
дискриминирано на повече от едно основание.360 В Ирландия има 
статистически данни за случаи, включващи дискриминация на повече от 
едно основание, в това число съчетание на сексуалната ориентация с 
други основания.361 

357 Срещи на място с националните органи за равно третиране в ЕС, март-май 2008 г. 
358 Европейска комисия (2007 г.), ‘Tackling Multiple Discrimination. Practices, policies and 

laws’[Борба срещу множествената дискриминация. Практики, политики и закони], стр. 44 
359 Среща на място с Комисията за равно третиране  (Нидерландия, 31 март 2008 г.); Органа 

за равно третиране (Ирландия, 3 април 2008 г.); Датския институт за правата на човека 
(Дания, 23 април 2008 г.); Националния съвет за борба срещу дискриминацията 
(Румъния, 7 април 2008 г.) 

360 Среща на място с Националния съвет за борба срещу дискриминацията (Румъния, 
7 април 2008 г.) 

361 Среща на място с органа за равно третиране (Ирландия, 3 април 2008 г.) 
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Доста ограничени са данните за ЛГБТ лицата, подложени на множествена 
дискриминация в ЕС. Според Националния орган за уврежданията 
(2005 г.) в Ирландия „да си приет член на дадена субкултура е 
жизненоважно за процеса на оценка на собствената идентичност и 
социалната роля.“362 Чувството на едно лице, че не е приет член на никоя 
субкултура или на никоя малцинствена общност може да постави 
членовете на групи с множествена идентичност в уязвимо положение и да 
ги подтикне да основат свои собствени общности. Освен това, както 
посочва един доклад на Европейската комисия363, подходът „на едно 
основание“ може да не представя реално дискриминацията, на каквато са 
подложени лица с множествени идентичности. 

Добра практика: При среща на място неправителствената организации на 
ЛГБТ Cultuur en Ontspannings-Centrum [COC Нидерландия] посочи, че е 
създала специални групи за ЛГБТ лица с увреждания и си сътрудничи с 
организации за възрастни хора. Те са отворили кафе в Nijmegen за 
гейовете и лесбийки с умствени увреждания.364 Друг нидерландски проект 
за възрастни ЛГБТ лица е бил иницииран от няколко организации на 
гражданското общество с финансиране от правителството. Проектът 
определя потребностите на възрастните ЛГБТ лица, по-специално по 
отношение на социалните и здравните грижи.365 

По пилотни проекти за млади ЛГБТ лица от ненидерландски етнически 
произход се работи в Амстердам, Ротердам, Хага и Тилбург, като 
ударението е върху нарушаване на изолацията и предоставяне на съвет, 
помощ и подслон.366 

ЛГБТ лица, които са и част от етническо малцинство  

Статутът на двойно малцинство на ЛГБТ лицата се изразява по различни 
начини и създава сложни проблеми. Процесът на саморазкриване може да 
се окаже особено труден за ЛГБТ лице от етническо малцинство в 
неговата/нейната общност, както бе потвърдено при среща с представител 
на една неправителствена организация в Румъния, който заяви, че 
„Саморазкриването в ромската общност е изключително трудно.“367   

362 National Disability Authority (2005) Disability and Sexual Orientation: A Discussion Paper. 
[Национален орган за уврежданията (2005 г.) Увреждания и сексуална ориентация: 
дискусионен доклад]. Дъблин: NDA. стр. 14  

363 Европейска комисия (2007 г.), ‘Tackling Multiple Discrimination. Practices, policies and 
laws’[Борба срещу множествената дискриминация. Практики, политики и закони] 

364 Среща на място с COC (Нидерландия, 31 март 2008 г.) 
365 Среща на място с COC (Нидерландия, 31 март 2008 г.) 
366 Среща на място с COC (Нидерландия, 31 март 2008 г.) 
367 Среща на място с Accept (Румъния, 7 април 2008 г.) 
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Друг проблем, свързан със статута на двойно малцинство, е увеличеният 
риск от престъпления от омраза, мотивирани както от расизъм, така и от 
сексуалната ориентация на жертвата.  

„Според това в коя част на Берлин отивам, в едната получавам юмрук в 
устата, защото съм чужденец, а в другата защото съм ‘царица’ [жаргон 
за женствено транссексуално лице или гей].“ (Транссексуално лице, 
Германия)368 

 

 

В едно качествено проучване в Дания ЛГБ респондентите посочват 
проблема за съчетаване на етнически или религиозен малцинствен 
произход с ЛГБТ статута.369 През 2005 г. Националната организация за 
гейове и лесбийки в Дания създава Salon Oriental, група ЛГБТ лица от 
малцинствен етнически произход, специално за разрешаването на този 
проблем. Друга неправителствена организация, Sabaah, посочва 
„идентичността, саморазкриването, религията, самотата, семейните 
конфликти, родителските реакции, връзките и гей сцени“ като проблемни 
области за ЛГБТ лицата от малцинствен етнически произход.370 
Допълнително е публикувана книга с интервюта с гейове и лесбийки от 
малцинствен етнически произход.371  

Някои ЛГБТ лица от малцинствен етнически произход са подложени на 
расизъм и сексуализация в по-широката ЛГБТ общност въз основа на 
предполагаемия си етнос, както и на хомофобия в малцинствените 
етнически общности. 

Според проекта на Обединеното кралство Safra372, осъществяван от ЛБТ 
мюсюлманки и за тях, много от тези жени са социално изолирани, защото 
макар да се самоопределят като лесбийки, бисексуални или 
транссексуални, те не са част от основната гей сфера, защото тя е 

368 BERLIN JOURNAL, 'Gay Muslims Pack a Dance Floor of Their Own'. Published: January 1, 
2008 [„Мюсюлмани гейове окупират дансинга“, публ. 1 януари 2008 г.], търсете на 
http://www.nytimes.com/2008 
г./01/01/world/europe/01berlin.html?n=Top/Reference/Times%20Topics/Subjects/R/Religion%
20and%20Belief (31.07.2008 г.)  

369 C. Osander (2005) Københavnerliv - en interviewundersøgelse med homoseksuelle med 
minoritetsetnisk baggrund. Copenhagen: National Organisation for Gays and Lesbians 
[Копенхаген: Национална организация на гейовете и лесбийките] 

370 Повече информация има на: 
http://sabaah.dk/web/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=47 
(20.08.2008 г.) 

371 M. Fenger-Grøndahl, M.N. Larsen (2007) Den forbandede kærlighed, Copenhagen: CDR-
Forlag 

372 Повече информация има на: http://www.safraproject.org (01.08.2008 г.) 
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преобладаващо бяла и социалните ѝ дейности са свързани обикновено с 
алкохола. Освен това расизмът, ислямофобията и културната нетърпимост 
в самата хомосексуална сфера могат да засилят отчуждението.  Ето защо 
много ЛБТ мюсюлманки имат чувството, че не принадлежат нито на 
ЛГБТ, нито на мюсюлманската общност. 

Добри практики: Неправителствени организации на множествено 
основание Sabaah е организация на гражданското общество с фокус върху 
ЛГБТ лицата от етническите малцинства в Дания. Тя е основана, за да се 
създаде социална мрежа, даваща възможност на ЛГБТ лицата да се 
справят с проблемите, пред които са изправени поради съчетаване на 
тяхното полово самоопределяне с малцинствения им етнически произход.  

 

Добра практика:Документален филм за ЛГБТ лицата от 
малцинствени етнически общности: „Мята сестра Зара“ е документален 
филм, направен от Saddie Choua в Белгия. Той разказва историята на Зара 
― лесбийка, отглеждана в мюсюлманско семейство. Документалният 
филм е прожектиран в средните училища, след които са организирани 
обсъждания на базата на методика, създадена от фламандската сборна 
организация на ЛГБТ „Holebifederatie“. Инициативата е подпомогната от 
фламандското правителство.373 

 
ЛГБТ лица с увреждания 

Съчетанието на хомосексуалност и увреждане у едно и също лице е друга 
комбинация, която изисква специално внимание. Липсата на достъп може 
да бъде сериозно препятствие за живота и потребностите на ЛГБТ лицата, 
като често намалява възможностите им да се сприятеляват или да се 
запознават с партньори. Според едно германско проучване сексуалността 
на хората с увреждания не само се игнорира често (или се предполага, че 
те нямат такава), но и проблемите с мобилността и дискриминацията в 
самата ЛГБТ общност прави трудно установяването на контакт с 
потенциални партньори.374 

„Наистина е трудно понякога да си гей и да имаш увреждане, особено 
по отношение на достъпа. Общо взето е изключително трудно да 
обикаляш града, а срещите с хора са истински проблем, тъй като няма 
нито едно място, което да е достъпно и предназначено за гейове или 
просто невраждебно към гейове. Очевидно е доста трудно да станеш 

373 Белгия, национален доклад 
374 T. Rattay (2007). Volle Fahrt voraus – Lesben und Schwule mit Behinderung. Berlin: 

Querverlag 
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част от общност, до която нямаш достъп.“ (Мая, 22 год., Дания)375 

 

В две ирландски проучвания376 относно хора с увреждания и млади ЛГБ 
лица респондентите говорят, че са били подложени на хомофобия в 
организации и общности на хора с увреждания, както и на основано на 
предразсъдъци отношение и поведение към хората с увреждания в ЛГБ 
общността.377 Британският национален доклад отбелязва общо 
непризнаване на сексуалните проблеми, интереси и потребности на хората 
с увреждания в Обединеното кралство, особено сред лицата с по-тежки 
недъзи. Особено голяма е вероятността за маргинализация на ЛГБТ 
лицата с увреждания.378 

Възрастни ЛГБТ лица 

Комбинацията от възраст и сексуална ориентация може да увеличи 
уязвимостта на ЛГБТ лицата: 

„Не отричам [че съм гей], ако някой ме попита направо, и Panbladet 
[гей списание] винаги стои на масата. Иначе светът не е място, където 
човек може да покаже открито своята сексуалност. Плъзват слухове. 
Разбира се, ще е много по-сигурно и приятно да се живее заедно с други 
хомосексуалисти.“379 (Мъж, 73 год., Дания) 

375 Европейска комисия (2007 г.) Tackling Multiple Discrimination. Practices, policies and laws 
[Борба срещу множествената дискриминация. Практики, политики и закони], стр. 40 

376 K. Zappone (ed) (2003) ‘Re-thinking Identity The Challenge of diversity’ Commissioned by 
the Joint Equality and Human Rights Forum. [„Преразглеждане на идентичността. 
Предизвикателството на многообразието“; възложено от Съвместния форум за равно 
третиране и права на човека] On the intersection of disability and sexual orientation see also 
Zappone: Brothers, Michael (2003) It’s not just about Ramps and Braille: Disability and Sexual 
Orientation p. 49-69. [За съчетанието на увреждане и сексуална ориентация вж. също 
Zappone: Brothers, Michsel (2003) „Не са само рампите и брайл: увреждане и сексуална 
ориентация, стр. 49-69.] On the intersection of age and sexual orientation see Loudes, 
Christine (2003) ‘Learning to grow uр. Young Lesbians, Gay and Bisexual People in Northern 
Ireland’ [За пресечните точки между проблемите на възрастта и сексуалната ориентация 
вж. Loudes, Christine (2003) „Да се научим да пораснем. Младите лесбийки, гейове и 
бисексуални хора в Северна Ирландия“] 

377 K. Zappone (ed) (2003) ‘Re-thinking Identity The Challenge of diversity’ Commissioned by 
the Joint Equality and Human Rights Forum [„Преразглеждане на идентичността. 
Предизвикателството на многообразието“; възложено от Съвместния форум за равно 
третиране и права на човека] стр.147 и National Disability Authority (2005) Disability and 
Sexual Orientation: A Discussion Paper [Национален орган за уврежданията (2005 г.) 
Увреждания и сексуална ориентация: дискусионен доклад]. Дъблин: NDA 

378 Вж. Напр. Neal, C. и Davies, D. (2000) (eds) Issues in Therapy with lesbian, gay, bisexual and 
transgender clients. [Относно терапията на лесбийски, гейове и транссексуални пациенти.] 
Pink Therapy series 3 

379 Цитирано в L.E. Frank "Leif i Lyngby", в Panbladet, ноември 2004 г., стр. 10 
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Според неправителствената организация на ЛГБТ GLEN в Ирландия 
еднополовите партньорства често не се признават в домовете за възрастни 
хора и възрастните ЛГБТ лица са често мълчаливи и изолирани поради 
страх от дискриминация и социална изолация.380 Ако някой например е 
опечален за смъртта на партньора си, той може да няма институционална 
или помощна мрежа, на която да разчита.381 Едно германско проучване382 
показва, че ЛГБТ лицата в такива домове се сблъскват често с 
отрицателни стереотипи от страна на персонала или на другите питомци. 

Добра практика: Един изследователски проект, свързан с разработването 
на стратегия за подобряване на многообразието при здравните грижи за 
възрастни хора, беше изпълнен през 2008 г. от Геронтологическия 
факултет на Копенхагенския университет с насоченост към възрастни 
хомосексуални и бисексуални лица.383 

Заключения  

Хората с множествено самоопределяне може да страдат от социална 
изолация, която може да породи допълнителни проблеми, но може също в 
крайна сметка да доведе до създаването на общности и неправителствени 
организации на „множествено основание“. 

На дискриминация и изключване са подложени по различен начин ЛГБТ 
лицата с увреждания, по-възрастните и принадлежащите към 
етническо/религиозно малцинство. Етническите малцинства са изложени 
на дискриминация, основана на сексуалната ориентация или половото 
самоопределяне, в своите етнически общности и на дискриминация, 
основана на расовия или етническия произход, в ЛГБТ общността. ЛГБТ 
лицата с увреждания са изложени на „асексуализация“, между другото, от 
болногледачи и членове на самата ЛГБТ общност. Освен това 
недостъпните места за срещи и барове за ЛГБТ лицата създават правят 
трудно за такива лица с увреждания да участват в живота на ЛГБТ 
общността. 

Някои ЛГБТ лица в здравни заведения са изложени на социална изолация 
и стереотипно отношение от персонала и останалите питомци.  

380 Среща на място с GLEN (Ирландия, 3 април 2008 г.) 
381 Среща на място с GLEN (Ирландия, 3 април 2008 г.) 
382 Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des Landes Nordrhein-Westfalen 

[MGSFF] (2003) Grundlagenforschung zu Ursachen und Auswirkungen. Einsamkeit und 
soziale Isolation schwuler Männer. Düsseldorf: Author 

383 Дания, национален доклад 
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ЧАСТ II: Транссексуални лица: 
специфични проблеми    
Този раздел съдържа преглед на положението на транссексуалните лица в 
ЕС с оглед на трансфобията и дискриминацията.  

Що е трансфобия?  

Трансфобията, един рядко използван термин, се свързва често с по-
широките дебати за хомофобията.384 Към настоящия момент трансфобията 
може да бъде описана като ирационален страх от сексуален 
неконформизъм или сексуално отклонение, като страх от или отвращение 
към мъжествени жени, женствени мъже, кросдресъри, трансджендъри, 
транссексуални и други лица, които не се вписват в съществуващите 
полови стереотипи за пола при своето раждане. Използването на думата 
„фобия“ в този контекст няма за цел да намекне, че изпитващото 
трансфобия лице и/или жертвата на трансфобия страдат от някакво 
разстройство.385  

Трансфобията може да приеме различни форми: лична трансфобия ― 
отнася се до едно лице или определена група хора с трансфобия. Тя може 
да се прояви като насилие и/или явна дискриминация („не получаваш 
работата, защото си транс“) и явно изключване („не се допускат 
транссексуални лица“). Институционализираната трансфобия е по-
малко пряка форма на изключване („нямаме нищо против 
транссексуалните лица, но всички жени трябва да носят рокли/не можете 
да смените свидетелството си за раждане/ще се обръщаме към вас с 
„господине“, тъй като в картата ви за самоличност пише, че сте от мъжки 
пол“). И накрая, автохомофобията е съзнателното или несъзнателно 
убеждение на транссексуалните лица, че те самите стоят в известен 
смисъл по-долу.386  

384 На 16 януари 2006 г. Европейският парламент прие решение относно хомофобията в 
Европа, в което дискриминацията, основана на половото самоопределяне, беше включена 
в термина „хомофобия“. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do;jsessionid=4DB2429ABF36AA0D33AF2F8C0
9062763.node2?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2006-0018 (12.12.2008 г.)  

385 Hill, D and Willoughby, B. (2005) The Development and Validation of the Genderism and 
Transphobia Scale, in Sex Roles, Vol. 53 [Развитието и валидирането на мащабите на 
джендъризма и трансфобията, във: „Ролите на двата пола”, т. 53], Nr. 7-8, October 2005, 
Netherlands: Springer 

386 Justus Eisfeld, (2008 г.), The situation concerning transphobia and discrimination on grounds 
of gender identity and/or gender expression in the EU Member States' [Положението с 
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Правна закрила387 

Подробен анализ на правната закрила, предоставена на транссексуалните 
лица в европейското и националното законодателство е публикуван в 
доклада на FRA „Хомофобия и дискриминация, основани на сексуалната 
ориентация в държавите-членки на ЕС: Част І ― Правен анализ“. Кратък 
преглед на тази част от доклада е даден тук, за да се поставят в съответния 
контекст останалите въпроси, обсъдени в настоящия раздел. Три основни 
вида закрила срещу дискриминацията, основана на транссексуалността, се 
срещат в държавите-членки на ЕС:  

Първо, дискриминацията, основана на транссексуалността може да се 
тълкува като попадаща в обхвата на дискриминацията, основана на пола, в 
рамките на инструментите, забраняващи дискриминацията между мъжете 
и жените. Тринадесет държави-членки на ЕС попадат в тази категория 
(Белгия, Дания, Франция, Ирландия, Италия, Латвия388, 
Нидерландия389, Австрия390, Полша, Словакия391, Финландия, 
Швеция и Обединеното кралство).392  

трансфобията и дискриминацията, основани на половото самоопределяне и/или 
проявлението на пола в държавите-членки на ЕС], DIHR  

387 Този раздел се основава на доклада „Хомофобията и дискриминацията, основани на 
сексуалната ориентация, в държавите-членки на ЕС, Част І ― Правен анализ, FRA, 
2008 г., стр. 123-137, 153-154 

388 Латвия/Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departaments/A42229505 SKA – 5/2008 г. (14.01.2008 г.). 

389 Апелативен съд на Leeuwarden, 13.01.1995, NJ 1995 nr. 243 и, например, становища на 
ЕТС 1998-12 and 2000-73 

390 Австрия / Erläuterungen [Обяснителни бележки]/ RV 415dB XXIII. GP, търсете на: 
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/I/I_00415/fname_096505.pdf (08.01.2008 г.) 
(обяснителни бележки, приложени към правителствен законопоект за прилагане на 
Директива 2004/113/EC на Съвета относно прилагане на принципа на равното третиране 
на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на 
стоки и услуги). 

391 Чл. 6 (3)a. Словакия/ Antidiskriminačný Zákon 365/2004 (20.05.2004) 
392 Във Великобритания съответните разпоредби се съдържат в закона за сексуалната 

дискриминация [Sex Discrimination Act 1975 (SDA)], изменен със Sex Discrimination 
(Gender Reassignment) Regulations 1999. В Северна Ирландия закрилата се осигурява от 
Sex Discrimination (NI) Order 1976 (SDO), изменен със Sex Discrimination (Gender 
Reassignment) Regulations (NI) 1999. 

 Пак в Обединеното кралство, където едно лице може да получи Gender Recognition 
Certificate [Удостоверение за признаване на пола] съгласно Gender Recognition Act 2004 
(GRA) [Закона за признаване на пола 2004 (GRA)], е незаконно да се упражнява 
дискириминация, освен на основания, които са законно валидни за всеки друг от неговия 
или нейния придобит пол. (С едно изключение: допуска се дискриминация от страна на 
организирана религия, когато има истински религиозни причини да се откаже 
назначаване на транссексуално лице, дори ако лицето има удостоверение за признаване 
на пола). 
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Второ, тя може да се тълкува като отнасяща се към дискриминацията, 
основана на сексуалната ориентация. Две държави-членки попадат в тази 
категория (Германия393 и Испания). 

Трето, тя може да се тълкува като попадаща в общата забрана на 
дискриминацията, без изрично посочване на пола или сексуалната 
ориентация като забранени основания. В резултат се получава правна 
несигурност каква точно е закрилата на транссексуалните лица срещу 
дискриминация. Единадесет държави-членки попадат в тази категория 
(България, Чешката република, Естония, Гърция, Кипър, Литва, 
Люксембург, Малта, Португалия, Румъния и Словения). 

И накрая, Унгария противодейства на дискриминацията, основана на 
транссексуалността на базата на половото самоопределяне по Закона за 
равното третиране.394 

393 Вж. Обяснителна бележка към Общия закон за равно третиране: Bundestag, публикация 
№ 16/1780, стр. 31 

394 Транссексуалните лица могат да бъдат защитени от дискриминацията, когато са 
третирани различно от други лица от същия пол, какъвто е придобитият пол. В Унгария 
законът за равно третиране (Hungary/2003 évi CXXV Törvény/28.12.2003) включва 
половото самоопределяне като едно от основанията за дискриминация (Член 8-n), 
Hungary/2003 évi CXXV Törvény/28.12.2003) 
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Категоризация на дискриминацията на транссексуалните лица 

 
 

Отношение към транссексуалните лица 

 Insert translation  Insert translation 
Country Results Резултати по страни Lithuania Литва 
The Netherlands  Нидерландия Italy Италия 
Sweden Швеция Finland Финландия 
Denmark Дания Portugal Португалия 
Austria Австрия Slovenia Словения 
Belgium Белгия Estonia Естония 
Spain Испания Hungary Унгария 
Germany Германия Slovakia Словакия  
Luxembourg Люксембург Bulgaria България 
France Франция Greece Гърция 
United Kingdom Обединено кралство Cyprus Кипър 
European Union (27) Европейски съюз (27) Latvia Латвия 
Ireland Ирландия Romania Румъния 
Czech Republic Чешка република Malta Малта 
Sex discrimination Дискриминация по пол 
Sexual orientation discrimination Дискриминация, основана на сексуална ориентация 
Legal uncertainly Правна несигурност 
Sexual identify discrimination Дискриминация, основана на полово самоопределяне 
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Има недостиг на научни данни за целия ЕС относно отношението на 
обществото към транссексуалните лица. Има обаче някои европейски 
проучвания в областта на здравеопазването, насочени към опита на 
транссексуални лица, които са подлагани на трансфобно поведение (вж. 
раздел „Здравеопазване“). Подобни проучвания има за други сектори в 
някои държави-членки ― те също са цитирани в съответните раздели.395 

Някои налични проучвания за отрицателното отношение към 
транссексуалните лица, например едно проучване396 на 151 студенти по 
психология и инженерни науки, и друго на 407 следващи и дипломирани 
студенти, показват, че трансфобията изглежда е тясно свързана, наред с 
други неща, с религиозни, авторитарни и хетеросексистки настройки, вяра 
в биологичната база на половото самоопределяне и малък предишен 
контакт със сексуални малцинства. 

Повечето проучвания на транссексуални лица се ограничават с 
медицинските аспекти на половото самоопределяне и транссексуалността.  
Проучване, посветено специално на трансфобията, е проведено обаче в 
няколко европейски страни, по-специално проучването „Engendered 
Penalties“397 на 872 самоопределили се като транссексуални респонденти с 
много сходни резултати.  Обобщените изводи от тези изследвания са, че 
положението на транссексуалните лица е лошо във всички тези страни. 
Едно европейско проучване398, проведено през 2007 г., е предоставило 
богати данни за 2 700 транссексуални лица в Европа, но досега 
отпуснатите средства са били достатъчни само за ограничен анализ на 
тези данни за правното положение и положението в здравеопазването. 
Един обзор на проучванията очертава тенденция към готовност да се 
проведат висококачествени и добре финансирани изследвания в 
държавите-членки със силно транссексуално присъствие, като 
Обединеното кралство и Финландия.  За големи части от Европа, 
особено в южните и източните територии на ЕС, няма публикувани 
абсолютно никакви научни изследвания за хомофобията.  

395 Justus Eisfeld, (2008 г.), The situation concerning transphobia and discrimination on grounds 
of gender identity and/or gender expression in the EU Member States' [Положението с 
трансфобията и дискриминацията, основани на половото самоопределяне и/или 
проявлението на пола в държавите-членки на ЕС], DIHR, стр. 12 

396 Tee, N, Hegarty, P (2006) Predicting Opposition to the Civil Rights of Trans Persons in the 
United Kingdom [Очаква се опозиция срещу гражданските права на транссексуалните 
лица в Обединеното кралство], във: Journal of Community & Applied Social Psychology, 
16: 70-80, Wiley InterScience 

397 Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007) Engendered Penalties: Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination [Случаи на неравно 
третиране и дискриминация на транссексуални лица и трансджендъри], Wetherby: The 
Equalities Review 

398 Whittle, S, Turner, L, Combs, R, Rhodes, S (2008 г.) Transgender EuroStudy: Legal Survey 
and Focus on the Transgender Experience of Health Care [Правно проучване, насочено към 
опита на транссексуални лица в здравеопазването], Brussels: ILGA-Европа 
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На равнище държава-членка най-пълното проучване на отношението на 
обществото идва от Шотландия, където въпроси за транссексуалните 
лица са били включени в широкообхватен научен обзор въз основа на 
извадка от 1 594 възрастни.399 Заключението е, че: „дискриминационната 
нагласа е по-широко разпространена по отношение на отделни групи. Тя 
се среща особено често по отношение на ромите/пътуващите хора и на 
онези, които са се подложили на операция за смяна на пола (описание, 
означаващо транссексуалните лица)“.400 Това става особено ясно от факта, 
че 50 % от респондентите са заявили, че „би им било неприятно, ако техен 
родственик има дългосрочна връзка с транссексуално лице“. 
Допълнителният анализ показва, че отрицателното отношение към 
транссексуалните лица е обичайно за цялото население и се среща най-
често при необразовани религиозни мъже на възраст над 65 години. 44 % 
от респондентите обаче, които са съгласни, че Шотландия трябва да се 
отърве от всякакви предразсъдъци, не биха били доволни, ако техни 
родственици сключат брак с транссексуално лице.401  

В споменатото по-горе британско проучване, обхващащо 151 студенти по 
психология и инженерни науки в Обединеното кралство и използвано за 
оценка на противопоставянето на правата на транссексуалните лица, у 
всички анкетирани при проучването лица е установено високо равнище на 
трансфобия.402  

Като част от електронната анкета сред неправителствените организации на 
ЛГБТ, националните органи за равно третиране и административните 
органи, на всички тези заинтересовани страни е поставен въпросът за 
приемливостта на транссексуалните лица в тяхната държава. Проучването 
показва, че 73 % от респондентите са на мнение, че „няма“ или има 
„ограничена“ приемливост по отношение на транссексуалните лица.  

Добра практика: В Италия ЛГБТ службата към кметството на Торино, 
местната ЛГБТ асоциация „Groupa Luna“ и три художествени училища са 
организирали съвместно конкурс между трите училища за набор от 
плакати срещу дискриминацията, основана на хомосексуалността и 
транссексуалността.  Плакатите били изложени на улиците на града и в 

399 Bromley, C, Curtice, J, Given, L (2007) Attitudes to discrimination in Scotland: 2006, Scottish 
Social Attitudes Survey, Edinburgh: Scottish Government Social Research [Отношение към 
дискриминацията в Шотландия: 2006 г., Проучване на социалната нагласа в Шотландия, 
Единбург: Социално изследване на шотландското правителство] 

400 Bromley, C, Curtice, J, Given, L (2007) Attitudes to discrimination in Scotland: 2006, Scottish 
Social Attitudes Survey, Edinburgh: Scottish Government Social Research, [Отношение към 
дискриминацията в Шотландия: 2006 г., Проучване на социалната нагласа в Шотландия, 
Единбург: Социално изследване на шотландското правителство], стр. ix 

401 Bromley, C, Curtice, J, Given, L (2007) Attitudes to discrimination in Scotland: 2006, Scottish 
Social Attitudes Survey, Edinburgh: Scottish Government Social Research [Отношение към 
дискриминацията в Шотландия: 2006 г., Проучване на социалната нагласа в Шотландия, 
Единбург: Социално изследване на шотландското правителство] 

402 Размяна на електронни писма с СТР. Hegarty, 12 юни 2008 г. 
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местния публичен транспорт. Спечелилият конкурса плакат, изобразяващ 
стадо от черни и бели овце с една-единствена розова, представляваща 
„малцинството в малцинствата“ (т.е. транссексуализма), бил 
разпространен широко. Подобни инициативи са започнали в други градове 
на Италия403. Спечелилият плакат, както и всички останали, може да се 
намерят на:  www.comune.torino.it/politichedigenere/man/index.htm 

 

Добра практика: В Обединеното кралство шотландското правителство 
ще предостави 75 000 EUR годишно за срок от четири години (от 2007 до 
2011) за финансиране на проект на пълно работно време на националния 
Scottish Transgender Alliance [Шотландски съюз на транссексуалните 
лица], който да окаже помощ при разработване на политиките и указания 
за добра практика на шотландската администрация, работодателите и 
правителствените органи и да развие капацитета за активност на 
транссексуалната общност, както и да насърчи включването на 
транссексуалните лица в шотландското общество.404  

Третиране на транссексуалните лица от страна на техните семейства 

„Разкриването“ пред собствените им семейства се определя като 
проблематично от почти всички транссексуални лица. Макар да има много 
малко данни за мащабите на проблема, проучването „Engendered 
Penalties“ е установило, че 45 % от респондентите са изживели криза във 
връзките със своите семейства, 37 % съобщават, че се чувстват изключени 
от семейните събирания, а 36 % имат членове на семейството, които не им 
говорят заради транссексуалното им самоопределяне.405 

В шотландското проучване за преживяванията на транссексуалните лица 
46 % от респондентите съобщават за трансфобна злоупотреба в семейните 
отношения ― най-често под формата на словесни нападки. Чести обаче са 
и заплашителното поведение (17 %), физическата злоупотреба (11 %) и 
сексуалната злоупотреба (4 %).406 В едно шведско проучване 32 % от 
транссексуалните респонденти казват, че им липсва емоционална 

403 Италия, национален доклад 
404 Scottish Transgender Alliance (2008) Transgender Experiences in Scotland - Research 

Summary [Шотландски съюз на транссексуалните лица (2008 г.),Опит на 
транссексуалните лица в Шотландия ― Резюме на проучването], Edinburgh: Equality 
Network, стр. 3 

405 Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007) Engendered Penalties: Transgender and Transsexual 
People’s Experiences of Inequality and Discrimination [Случаи на неравно третиране и 
дискриминация на транссексуални лица и трансджендъри], Wetherby: The Equalities 
Review, стр. 68 

406 Scottish Transgender Alliance (2008 г.) Transgender Experiences in Scotland - Research 
Summary [Шотландски съюз на транссексуалните лица (2008 г.) Опит на 
транссексуалните лица в Шотландия ― Резюме на проучването], Edinburgh: Equality 
Network, стр. 11 
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подкрепа в живота, в сравнение с 19 % от респондентите гейове и около 
10 % от хетеросексуалните респонденти. На 15 % им липсва практическа 
помощ срещу 4 % за хетеросексуалното и 9 % за гейското население. 
Накрая, 37 % от транссексуалните лица съобщават, че нямат доверие у 
повечето други хора.407 В Унгария „отхвърлянето е най-често 
споменаваната реакция от страна на семейството... След неколкогодишни 
усилия на някои са били дадени практически знаци, че ги приемат“.408 В 
Швеция малко транссексуални лица разкриват половото си 
самоопределяне в семействата, в които са родени ― около 80 % от 
родените през 60-те години на миналия век или по-късно и 54―60 % от 
родените преди това.409  

Престъпления от омраза 

Малко се знае за мащабите на престъпленията от омраза срещу 
транссексуалните лица в ЕС. Няма данни от проучвания по тази тема в 
нито една държава-членка на ЕС. Има обаче индикации, че 
транссексуалните лица стават много често през живота си жертви на 
престъпления от омраза, стигащи от тормоз, нагрубяване и словесна обида 
до физическо насилие, сексуално нападение и дори убийство. Както бе 
отбелязано по-горе, Европейският парламент е „проследил 
разпространението на подбуждането към омраза срещу общността на 
лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните (ЛГБТ) лица в 
някои европейски страни.410 ОССЕ отбелязва следното в своя доклад 
„Престъпления от омраза в региона на ОССЕ: Инциденти и реакции“: 
„Хомофобните престъпления и инциденти от омраза се характеризират 
често с висока степен на жестокост и бруталност. Те често включват 
тежък побой, мъчения, осакатяване, кастриране и дори сексуално 
нападение. Много вероятно е да доведат и до смърт. Транссексуалните 
лица са дори по-уязвими сякаш в тази категория.“411 

407 Statens Folkshälsoinstitut (2005) Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation, Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer, Östersund: FHI, стр. 33f 

408 Solymár, B, Takács, J (2007) Wrong Bodies and Real Selves: Transsexual People in the 
Hungarian Social and Health Care System [Сбъркани тела и истински личности: 
Транссексуалните лица в унгарската социална система и в унгарсокото здравеопазване], 
във: Kuhar, R, Takács, J (eds.) (2007) Beyond the Pink Curtain; Everyday Life of LGBT 
People in Eastern Europe [Отвъд розовата завеса: всекидневният живот на ЛГБТ лицата в 
Източна Европа], Ljubljana: Mirovni Institut, стр. 153 

409 Statens Folkshälsoinstitut (2005) Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation, Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer, Östersund: FHI, стр. 37 

410 Решение на Европейския парламент „Хомофобията в Европа“, прието на 26 април 
2007 г., P6_TA(2007)0167 

411 OSCE/ODIHR (2007) Hate Crimes in the OSCE Region: Incidents and Responses; Annual 
report for 2006 [Престъпления от омраза в зоната на ОССЕ ― Инциденти и реакции; 
годишен доклад за 2006 г.]; Warsaw: OSCE/ODIHR, стр. 53f 
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През последните няколко години редица случаи на убийство на 
транссексуални лица са били изнесени в националните и международните 
медии. Случаят, предизвикал най-голям отзвук, е този с едно 
транссексуално лице в град Порто, Португалия, което било измъчвано, 
изнасилено и хвърлено да умре в изоставен кладенец от група момчета 
тийнейджъри.412 Други подобни случаи на убийство ― в Хага, 
Нидерландия, през 2007 г.413 и отново в Португалия през 2008 г.414 ― 
станаха също международна новина. Истинският брой на убийствата на 
транссексуални лица, извършени заради тяхното полово самоопределяне, 
е обаче неизвестен.  

 
 
Добра практика: След потресаващото убийство през 2006 г. в 
Португалия организацията „Panteras Rosas“ е привлякла общественото 
внимание към този ужасен инцидент и се е постарала активно да 
противодейства на пристрастното описание на престъплението в медиите 
от страна на църковните лидери и обществеността. В сътрудничество с 
TransGender Europe и други благосклонни към транссексуалните лица 
организации тя е организирала многоезична кампания за по-добра 
осведоменост по проблема и за съдебен процес. Тези общи усилия са 
довели до публични дебати относно „престъпленията от омраза“, насочени 
повече към нападателите, отколкото към жертвите.415  

Един от малкото примери, когато полицията е регистрирала изрично 
трансфобно насилие, е в Обединеното кралство, в Северна Ирландия, 
където полицията регистрира трансфобни престъпления.416 Съобщенията 
за инциденти на трансфобно насилие в Северна Ирландия са били 
сравнително малко ― 32 трансфобни инцидента, докладвани през 
2006/2007 г., и 7 инцидента през 2007/2008 г.  

За разлика от тези данни, съобщенията от страна на транссексуални лица 
за трансфобен тормоз и трансфобно насилие са значително повече. В 

412 OSCE/ODIHR (2007) Hate Crimes in the OSCE Region: Incidents and Responses; Annual 
report for 2006 [Престъпления от омраза в зоната на ОССЕ ― Инциденти и реакции; 
годишен доклад за 2006 г.]; Warsaw: OSCE/ODIHR, p.54 

413 AD Den Haag (2007) Travestiet overleden na mishandeling, Den Haag: Algemeen Dagblad 19 
април 2007, търсете на http://www.ad.nl/denhaag/stad/article1295771.ece; vreerBlog (2007) 
RIP Henriëtte Wiersinga, търсете на http://www.vreer.net/wordpress/archives/78 
(12.06.2008 г.) 

414 Diário de Notícias (2008 г.) Transsexual assassinada um ano depois de Gisberta, Lisboa: 
Diário de Notícias 1.3.2008 г., търсете на http://dn.sapo.pt/2008 
г./03/01/cidades/transexual_assassinada_ano_depois_gi.html (12.06.2008 г.) 

415 Информация, предоставена от Transgender Europe на консултации около кръглата маса 
относно борбата срещу хомофобията и трансфобията в ЕС, юни 2008 г., Копенхаген 

416 PSNI Statistics (2008) Annual Statistical Report, Statistical Report No. 3; Hate Incidents & 
Crimes [Годишен статистически доклад, Статистически досклад № 3, Инциденти и 
престъпления от омраза]; 1 април 2007 г.―31 март 2008 г.; Белфаст: PSNI; 2008 г. 
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проучването „Engendered Penalties“ 73 % от транссексуалните 
респонденти съобщават за отрицателни коментари, словесна, физическа 
или сексуална обида или за заплашително поведение.417 В Швеция 41 % 
от 374 транссексуални респонденти в рамките на широкомащабно 
проучване за здравето на ЛГБТ лицата съобщават, че са били жертви на 
агресивно поведение/третиране през последните три месеца, в сравнение с 
34 % от хомосексуалните лица. Дванадесет процента от транссексуалните 
лица в сравнение с 6 % от респондентите гейове съобщават за 
нееднократна злоупотреба. Една трета от транссексуалните респонденти 
съобщават, че са били жертва на тормоз в даден момент от живота си, а 
една трета от същата група съобщават за такива инциденти през 
последната година.418 В друго шведско проучване 59 % от 
транссексуалните респонденти съобщават, че се страхуват от тормоз и 
насилие, основани на половото им самоопределяне, докато 
хомосексуалните мъже и жени (45 %) и бисексуалните (39 %) съобщават 
по-малки числа.  

Няма общи за Европа данни от проучвания с подробности за отношението 
на полицията и на здравните служби към транссексуалните жертви на 
престъпление, когато те докладват за престъпление на властите. 18,5 % от 
транссексуалните респонденти в проучването „Engendered Penalties“ 
съобщават обаче, че при контактите си с полицията в Обединеното 
кралство те смятат, че към тях са се отнесли некоректно. Общо 33,5 % от 
транссексуалните респонденти на това проучване в Обединеното 
кралство съобщават, че не са сигурни, че ще бъдат третирани както 
трябва от полицейските служители, ако имат нужда от тяхната помощ.419 
Очевидно подобна липса на доверие в полицията ще окаже въздействие 
върху докладването на престъпления от транссексуалните жертви. 

417 Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007) Engendered Penalties: Transgender and Transsexual 
People’s Experiences of Inequality and Discrimination [Случаи на неравно третиране и 
дискриминация на транссексуални лица и трансджендъри], Wetherby: The Equalities 
Review, стр. 53 

418 Statens Folkshälsoinstitut (2005) Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation, Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer, Östersund: FHI 

419 Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007) Engendered Penalties: Transgender and Transsexual 
People’s Experiences of Inequality and Discrimination [Случаи на неравно третиране и 
дискриминация на транссексуални лица и трансджендъри], Wetherby: The Equalities 
Review, стр. 16 
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Добра практика: В Обединеното кралство полицията в Северна Ирландия 
редовно докладва за трансфобни престъпления от омраза. В една 
тяхна статистическа справка за пресата пише: „Що се отнася до 
инцидентите от омраза през 2007/2008 г., най-чести са инцидентите 
срещу секти (1 584), следвани от тези по расистки (976), хомофобни 
(160) и верски/религиозни подбуди (68), срещу лица с увреждания 
(49) и трансфобните (7).“ 420 

 
 

Свобода на събиранията 

Членовете на единствената европейска мрежа на транссексуални групи и 
индивиди ― TransGender Europe ― са главно местни групи. Няма 
изследвания за транссексуалните групи или мрежи в Европа. 

Транссексуалните неправителствени организации са по-силни в държави с 
по-дълга традиция на транссексуална еманципация и други социални 
движения, като Обединеното кралство и Нидерландия.  От друга страна, 
почти липсват неправителствени организации, насочени специално към 
транссексуалните лица в Южна и Източна Европа. Въз основа на 
анекдотични данни стабилността на транссексуалните групи може да бъде 
проблем, тъй като членовете на групата са често отслабени поради лично 
преживяна дискриминация, както и поради липса на подкрепа. В резултат 
често се наблюдават вътрешни борби и разцепления, което подкопава 
ефективността на тези движения за еманципация.  

Това се потвърждава от описания на националните транссексуални 
структури в Белгия421 и Нидерландия422. Само в много малък брой 
страни, като Финландия423 и Нидерландия424, транссексуалните групи са 
успели да намерят финансиране, позволяващо им да наемат 
общински/социални работници, които да оказват персонална помощ на 
транссексуални лица. Едва ли някоя транссексуална група е успяла обаче 
да събере достатъчно средства, за да наеме професионалисти по развитие 
на общността или разработване на политики. 

420 PSNI Statistics (2008 г.) Годишен статистически доклад, Статистически доклад № 3; 
Инциденти и престъпления от омраза; 1 април 2007 г. ― 31 март 2008 г.; Белфаст: PSNI; 
2008 г. 

421 Motmans, J (2006) De Transgenderbeweging in Vlaanderen en Brussel in kaart gebracht: 
Organisatiekenmerken, Netwerken en Strijdpunten, Antwerpen, Hasselt: Steunpunt 
Gelijkekansenbeleid; Remmerie, L (2008 г.) Naar een Vlaams transgenderoverleg? Visie van 
transgenderbeweging en zijn potentiële partners, Gent: Arteveldehogeschool 

422 Meulmeester, G, Bos, G, Spaas, J-P, Eisfeld, J (2005) Doe T Zelf - Transgenderorganisaties in 
Nederland, Amsterdam: Stiching T-Image 

423 Вж. http://www.transtukipiste.fi/en/index.html (12.06.2008 г.) 
424 Вж. http://www.transvisie.nu (15.06.2008 г.) 
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Няма данни за забрани на транссексуални публични демонстрации или 
организирани прояви. Това се дължи вероятно на факта, че 
транссексуалните групи много рядко организират такива прояви поради 
недостиг на човешки и финансови ресурси и от страх, че членовете им 
може да бъдат разпознати публично. Малкото публични прояви, които се 
честват, най-често около Деня в памет на транссексуалните жертви, когато 
се почита паметта на жертвите на трансфобни убийства, получават много 
малко внимание от страна на медиите. 

Добра практика: На Европейския транссексуален съвет [European 
Transgender Council] се събират на всеки две години транссексуални 
активисти от цяла Европа. Проявата се организира от местните групи на 
транссексуални активисти. Това е единствената възможност за 
транссексуалните групи на територията на Европа да умножат усилията 
си, да засилят работата в мрежа, да координират кампании, да обменят 
най-добри практики и да формулират политически искания и стратегии. 
Събитието се разглежда като огромна помощ от участниците и за групите, 
общностите и държавите, които те представляват. На този съвет основният 
фокус се поставя върху правата на транссексуалните лица и как те да 
бъдат постигнати политически на европейско и на национално равнище. 
През 2005 г. (Виена, Австрия) и през 2008 г. (Берлин, Германия) 
проявата бе проведена под шефството на градските съвети и кметовете.425  

Пазар на труда 

Няма данни, че официални жалби на транссексуални лица на пазара на 
труда са били събирани досега от властите. Някои проучвания в различни 
държави от ЕС рисуват обаче мрачна картина на положението на 
транссексуалните лица на пазара на труда.  

В Испания проучване426 на 100 респонденти от First Gender Identity 
Disorder Unit показва, че 54 % са били безработни, като само 35 % са 
имали работа на пълно работно време, една трета от които са били на тази 
работа от по-малко от една година. Повече от 55 % са били подложени на 
дискриминация на работното място или когато са търсили работа, а 17,2 % 
са били принудени да са заемат с опасни или незаконни дейности, за да 
преживяват. 

425 Вж. http://tgeu.net/ (17.10.2008 г.) 
426 Esteva, I et al. (2001) Social Inequalities: Demographic Characteristics of Patients Treated at 

the First Gender Identity Disorder Unit in Spain [Социални неравенства: демографски 
характеристики на пациенти, лекувани в Първата клиника за смущения в половото 
самоопределяне в Испания], paper at the XVII Harry Benjamin International Gender 
Dysphoria Association Symposium, Galveston, Texas: HGIGDA търсете на: 
http://www.symposion.com/ijt/hbigda/2001/71_eteva.htm (25.05.2008 г.) 
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Едно изследване427 в Шотландия, Обединеното кралство, показва, че 
40 % от транссексуалните респонденти оценяват услугите на своите 
отдели „Човешки ресурси/Персонал“ като „изключително лоши“, а 53 % 
са били подложени на трансфобна дискриминация или тормоз на 
работното място. 15 % са на мнение, че работодателят им не е запазил 
тайната им, а 21 % са били принудени да сменят или да напуснат работата 
си заради трансфобия.  30 % от респондентите са получавали публична 
помощ, а 20 % са били самостоятелно заети.  

В Обединеното кралство проучването „Engendered Penalties“ е 
установило, че 23 % са чувствали необходимост да сменят работата си 
поради своето транссексуално самоопределяне. 22 % са били принудени 
да използват неподходящи тоалетни на работното място и само около една 
трета казват, че са могли да ползват тоалетната без забележки или тормоз. 
Само към около 30 % от колегите им са „се отнасяли с достойнство“. 10 % 
са били подлагани на словесна обида (напр. прякори), а 6 % са били 
физически нападнати. Въздействието на тези преживявания е явно силно: 
42 % от хората, от хората, които не живеят в предпочитаната от тях полова 
роля, правят това поради страх да не загубят работата си.428 

Едно изследване от Финландия със 108 участници стига до подобни 
резултати. Една трета от респондентите трансвестити биха предпочели да 
проявят женствеността си на работното място, но са смятали това за 
невъзможно.429 16 % от всички транссексуални респонденти са били 
самостоятелно заети (в сравнение с 3 % от ЛГБ респондентите), а 8 % са 
били безработни (в сравнение с 3 % от ЛГБ респондентите). 34 % са 
криели транссексуалното си самоопределяне или проявлението на пола си 
от всички свои колеги (в сравнение със 17 % от ЛГБ респондентите). 45 % 
от транссексуалните работници и служители са криели от работодателите 
си своето полово самоопределяне или полово проявление, а 51 % от 
респондентите намират това за стресиращо. 78 % от респондентите 
съобщават, че са били свидетели на неуместни шеги на работното място. 
13 % от транссексуалните респонденти са били подложени на 
дискриминация след назначението, 12 % по отношение на трудовото 
възнаграждение, 13 % във връзка с възможностите за повишение, 12 % 

427 Scottish Transgender Alliance (2008 г.) Transgender Experiences in Scotland - Research 
Summary [Шотландски съюз на транссексуалните лица (2008 г.), Опит на 
транссексуалните лица в Шотландия ― резюме на проучването], Edinburgh: Equality 
Network, стр. 14 

428 Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007) Engendered Penalties: Transgender and Transsexual 
People’s Experiences of Inequality and Discrimination [Случаи на неравно третиране и 
дискриминация на транссексуални лица и трансджендъри], Wetherby: The Equalities 
Review 

429 Lehtonen, J, Mustola, K (2004) „Straight People don’t tell, do they...?“ Negotiating the 
boundaries of sexuality and gender at work, Helsinki: Ministry of Labour [Нормалните хора 
не казват, нали...? Границите на сексуалността и пола на работното място, Хелзинки: 
Министерство на заетостта] 
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при достъпа до информация и 16 % в отношението към тях на колегите и 
началниците.  

Въпреки че хората, подлагани на дискриминация, основана на смяната на 
пола, трябва да бъдат защитени от антидискриминационното 
законодателство, често държавите-членки не прилагат тези законови 
разпоредби към транссексуалните лица.430 Анекдотичните данни показват, 
че съдиите, адвокатите, полицаите и другите държавни служители в 
тази сфера знаят малко за правната защита на транссексуалните лица, 
като дори в самата транссексуална общност има, изглежда, 
недостатъчна осведоменост за правата. 

Добра практика в законодателството: В Обединеното кралство 
публичният сектор Gender Equality Duty [Задължение за равнопоставеност 
на половете] изисква от всички административни органи (включително 
техните лица за контакт) да премахнат незаконните дискриминация и 
тормоз, основани на пола, и да насърчават равнопоставеност при 
възможностите между мъжете и жените, в това число и за 
транссексуалните лица от двата пола. Задължението за равнопоставеност 
на половете е повишило осведомеността относно потребностите на 
транссексуалните лица на работното място и е довело до ръст на броя на 
работодателите, които обучават служители по проблемите на 
транссексуалността.431 

Образование 

В Обединеното кралство проучването „Engendered Penalties“432 е 
установило, че 64 % от жените с мъжко полово самоопределяне 
съобщават, че са били подлагани на някакъв вид тормоз или нагрубяване в 
училище, като 44 % от родените мъже с женско полово самоопределяне 
също са били подлагани на тормоз или нагрубяване в училище. Това е 
значително повече от съобщеното от гейове, лесбийки или 
хетеросексуални лица от двата пола при подобни проучвания. Не само 
връстниците са извършители на тормоза в учебните заведения (71,6 % от 
родените жени и 55 % от родените мъже са били негови жертви). 

430 Whittle, S, Turner, L, Combs, R, Rhodes, S (2008 г.) Transgender EuroStudy: Legal Survey 
and Focus on the Transgender Experience of Health Care [Правно проучване, насочено към 
опита на транссексуалните лица в здравеопазването], Brussels: ILGA-Европа 

431 Equality and Human Rights Commission (2008) Overview of the gender equality duty, 
Guidance for public bodies working in England, Wales and Scotland [Комисия за равното 
третиране и правата на човека (2008 г.), Обзор на задължението за равнопоставеност на 
половете, Указания за административните органи, работещи в Англия, Уелс и 
Шотландия] 

432 Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007) Engendered Penalties: Transgender and Transsexual 
People’s Experiences of Inequality and Discrimination [Случаи на неравно третиране и 
дискриминация на транссексуални лица и трансджендъри], Wetherby: The Equalities 
Review, pстр. 63-65 
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Изглежда, учителите също нагрубяват децата със сексуално 
неконформистко поведение, както се вижда от думите на 28,7 % от 
родените жени и 21 % от родените мъже, които са били подлагани на този 
вид злоупотреба. 

Добра практика: Проектът „Students for Transgender Inclusion“ 
[„Студенти за включване на транссексуалните лица“], осъществяван от 
Асоциацията на скандинавските организации на ЛГБТ студентите ANSO 
(от декември 2007 г. до януари 2009 г.), има за цел да предостави на 
студентските ЛГБТ организации знание по въпросите на 
транссексуалността чрез изготвяне, събиране и разпространение на 
образователни материали и лекции. В конференцията на „Студенти за 
включване на транссексуалните лица“ в Århus, Дания, 15―21 май 2008 г., 
са участвали студентски ЛГБТ активисти от скандинавските и балтийските 
държави. Един от резултатите на конференцията е уебстраницата 
www.transweb.wordpress.com.433  

Здравеопазване  

Здравните грижи са от изключителна важност за много транссексуални 
лица, като същевременно те са и един от най-големите проблеми в 
техния живот.  

Специфични здравни грижи за транссексуалните лица  

Специфичните здравни грижи за транссексуалните лица (т.е. здравни 
грижи, пряко свързани с половото самоопределяне на дадено лице) са 
медицинска необходимост и трябва да бъдат включени в плановете за 
здравеопазване по същия начин, както и други, медицински необходими 
процедури. Този принцип е залегнал в основата на няколко решения на 
Европейския съд по правата на човека, например в делата van Kück срещу 
Германия434 и L срещу Литва435.  

Проведеното в цяла Европа проучване Transgender EuroStudy показва 
обаче, че на повече от 80 % от респондентите е било отказано държавно 
финансиране за лечение с хормони за промяна на пола (често необходимо 

433 Вж. http://www.anso.dk/ (17.10.2008 г.) 
434 Европейски съд за правата на човека: van Kück срещу Германия, иск № 35968/97, 

решение от 12 юни 2003 г., във: International Commission of Jurists (2007) Sexual 
Orientation and Gender Identity in Human Rights Law; Jurisprudential, Legislative and 
Doctrinal References from the Council of Europe and the European Union; Geneva: 
International Commission of Jurists, стр. 36 

435 Европейски съд за правата на човека: L. срещу Литва, иск №.27527/03, решение от 11 
September 2007 г., във: International Commission of Jurists (2007) Sexual Orientation and 
Gender Identity in Human Rights Law; Jurisprudential, Legislative and Doctrinal References 
from the Council of Europe and the European Union; Geneva: International Commission of 
Jurists, стр. 10 
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през целия живот), а на 86 % е отказано държавно финансиране за 
операция. Повече от половината транссексуални респонденти съобщават, 
че са финансирали сами своето лечение.436  

Друго препятствие е свързано с намирането на информиран и дискретен 
медицински специалист. Около една трета от респондентите заявяват, че 
им е било отказано лечение, тъй като медицински специалист не е 
одобрил смяната на пола. Една четвърт от респондентите са срещали отказ 
при първото си посещение при лекар или психиатър относно смяна на 
пола.437 При проучването „Engendered Penalties“438 в Обединеното 
кралство 6,3 % от общопрактикуващите лекари на транссексуалните 
респонденти са отказали да им помогнат да намерят лечение за 
проблемите на половото самоопределяне, а други 13,4 % не са проявили 
желание да помогнат. Докато 80 % не са искали да помогнат, само 20 % 
биха могли да окажат действително помощ, защото са имали 
необходимите познания. 60 % са искали да помогнат, но не са имали 
информация. 

Рядко здравните специалисти имат достатъчно познания по проблемите на 
транссексуалността, за да могат да окажат ефективна помощ. Например 
намирането на доставчик на здравни грижи в Унгария, който да е готов (и 
способен) да помогне, е толкова трудно, че само най-настоятелните 
успяват да направят пробив в системата. Съобщава се за случаи на 
корупция при оказване на медицинска помощ във връзка с проблемите на 
транссексуалността.439 В ситуации, когато малко медицински специалисти 
са готови, а още по-малко са наистина способни, да помогнат за 
извършване на медицинските процедури, необходими за смяна на пола, 

436 Whittle, S, Turner, L, Combs, R, Rhodes, S (2008 г.) Transgender EuroStudy: Legal Survey 
and Focus on the Transgender Experience of Health Care [Правно проучване, насочено към 
опита на транссексуалните лица в здравеопазването], Brussels: ILGA-Европа, стр. 53ff 

437 Whittle, S, Turner, L, Combs, R, Rhodes, S (2008 г.) Transgender EuroStudy: Legal Survey 
and Focus on the Transgender Experience of Health Care [Правно проучване, насочено към 
опита на транссексуалните лица в здравеопазването], Brussels: ILGA-Европа, стр. 55f 

438 Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007) Engendered Penalties: Transgender and Transsexual 
People’s Experiences of Inequality and Discrimination [Случаи на неравно третиране и 
дискриминация на транссексуални лица и трансджендъри], Wetherby: The Equalities 
Review, стр. 44 

439 Solymár, Bence (2005) The Situation of Transgender People in the Hungarian Social and 
Health Care System [Положението на транссексуалните лица в унгарската социална 
система и в унгарското здравеопазване] във: Takács J. (ed.): A lélek műtétei [Хирургия на 
душата], Budapest: Új Mandátum Kiadó; Solymár, B, Takács, J (2007) Wrong Bodies and Real 
Selves: Transsexual People in the Hungarian Social and Health Care System, in: Kuhar, R, 
Takács, J (eds.) (2007) Beyond the Pink Curtain; Everyday Life of ЛГБТ People in Eastern 
Europe [Сбъркани тела и истински личности: транссексуалните лица в унгарската 
социална система и в унгарското здравеопазване], във: Kuhar, R, Takács, J (eds.) (2007) 
Beyond the Pink Curtain; Everyday Life of LGBT People in Eastern Europe [Отвъд розовата 
завеса: всекидневният живот на ЛГБТ лицата в Източна Европа], Ljubljana: Mirovni 
Institut 
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има голяма вероятност оперативните методи да се окажат опасни за 
пациента. 

В Полша един декрет на министъра на здравеопазването (2003 г.) 
определя операцията за смяна на пола като „нестандартна здравна услуга“ 
и поради това я е изключил от Националната здравноосигурителна каса.440  

Качените в интернет снимки, както и анекдотичните данни показват, че 
оперативните резултати са обикновено лоши при наличието на малък брой 
добре обучени хирурзи, които имат необходимия опит за правилно 
провеждане на операция на такова равнище. В Унгария изследователите 
стигат дотам, че да кажат: „трансфобията и липсата на опит правят малка 
вероятността за успешно лечение“.441 Чакането за специфичните здравни 
грижи за транссексуалните лица може да бъде много дълго: в 
Обединеното кралство то е средно две години.442 

В Обединеното кралство шотландското проучване по Програмата за 
оценка на потребностите между всички медицински специалисти е 
установило, че лечението от медицинските специалисти, по-специално от 
психиатрите, изглежда често предубедено и проведено без достатъчно 
знание в областта.443 Според едно проучване в Унгария 
(хетеро)сексисткото поведение към половото самоопределяне е често 
явление сред специалистите по психично здраве.444 Това отношение 
включва изключването от лечение на онези транссексуални лица, които:  
а) не се вписват достатъчно в половите стереотипи; б) не се самоопределят 
открито като гейове или лесбийки; или в) заявяват, че нямат определен 
пол. В Обединеното кралство проучване сред транссексуалните лица 
относно преживяното от тях в Шотландия показва, че „недостатъчното 
разбиране и знание на общите психиатри става често причина 
транссексуалните лица да получат неподходящо лечение, което не им 

440 Whittle, S, Turner, L, Combs, R, Rhodes, S (2008 г.) Transgender EuroStudy: Legal Survey 
and Focus on the Transgender Experience of Health Care [Правно проучване, насочено към 
опита на транссексуалните лица в здравеопазването], Brussels: ILGA-Европа, стр. 34 

441 Solymár, Bence (2005) The Situation of Transgender People in the Hungarian Social and 
Health Care System [Положението на транссексуалните лица в унгарската социална 
система и в унгарското здравеопазване] във: Takács J. (ed.): A lélek műtétei [Хирургия на 
душата], Budapest: Új Mandátum Kiadó 

442 Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007) Engendered Penalties: Transgender and Transsexual 
People’s Experiences of Inequality and Discrimination [Случаи на неравно третиране и 
дискриминация на транссексуални лица и трансджендъри], Wetherby: The Equalities 
Review, стр. 47 

443 Scottish Needs Assessment Program (2001) Transsexualism and Gender Dysphoria in Scotland 
[Транссексуалност и полова дисфория в Шотландия], Scottish Executive 

444 Solymár, B, Takács, J (2007) Wrong Bodies and Real Selves: Transsexual People in the 
Hungarian Social and Health Care System [Положението на транссексуалните лица в 
унгарската социална система и в унгарското здравеопазване], in: Kuhar, R, Takács, J (eds.) 
(2007) Beyond the Pink Curtain; Everyday Life of LGBT People in Eastern Europe [Отвъд 
розовата завеса: всекидневният живот на ЛГБТ лицата в Източна Европа], Ljubljana: 
Mirovni Institut 
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помага да постигнат желания резултат и забавя с много месеци или дори с 
години получаването на достъп до преценката на опитен специалист.“445  

Недостатъчното знание, не само на специалистите, но и на широката 
общественост, е особено голям проблем според нидерландския център по 
сексуалните въпроси, който поставя „проблемите на половото 
самоопределяне“ сред първите 10 въпроса, задавани от обадилите се.446 

Общи здравни грижи 

Достъпът до общи, несвързани с транссексуалността, здравни грижи от 
страна на транссексуалните лица е често спъван от предразсъдъци на 
медицинските специалисти. Една четвърт от респондентите на 
проучването EuroStudy447 съобщават за лошо отношение от страна на 
медицинските специалисти, защото са транссексуални лица. Според една 
пета това, че са транссексуални лица, е оказало въздействие върху достъпа 
им до здравни грижи. По тази причина много транссексуални лица 
съобщават, че избягват колкото се може повече да ходят на лекар поради 
страх от недобро отношение. 

Според проучването „Engendered Penalties“448 в Обединеното кралство 
22 % от респондентите са на мнение, че транссексуалността им влияе на 
начина, по който могат да получат достъп до рутинно лечение, несвързано 
с това, че са транссексуални. Според 29 % от респондентите това, че са 
транссексуални, влияе на начина, по който се отнасят към тях 
медицинските специалисти. 

Резултатите може да се видят в статистическите данни за 
здравеопазването: 12 % от транссексуалните респонденти в шведското 
проучване съобщават за здравни проблеми (за разлика от 6 % от общото 
население). Транссексуалните лица съобщават също за по-лошо психично 
здраве от това на респондентите гейове (7 %) или лесбийки (20 %). За 

445 Scottish Transgender Alliance (2008 г.) Transgender Experiences in Scotland - Research 
Summary [Шотландски съюз на транссексуалните лица (2008 г.), Опит на 
транссексуалните лица в Шотландия ― резюме на проучването], Edinburgh: Equality 
Network, стр. 18 

446 Rutgers-Nisso Groep (2008 г.) Trends in Seksualiteit in Nederland – Wat weten we anno 2008, 
Utrecht: Rutgers-Nisso Groep 

447 Whittle, S, Turner, L, Combs, R, Rhodes, S (2008 г.) Transgender EuroStudy: Legal Survey 
and Focus on the Transgender Experience of Health Care [Правно проучване, насочено към 
опита на транссексуалните лица в здравеопазването], Brussels: ILGA-Европа, стр.59ff 

448 Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007) Engendered Penalties: Transgender and Transsexual 
People’s Experiences of Inequality and Discrimination [Случаи на неравно третиране и 
дискриминация на транссексуални лица и трансджендъри], Wetherby: The Equalities 
Review, p. 46 
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транссексуалните лица е също така по-вероятно да имат проблеми със 
съня.449  

14 % от респондентите в едно шотландско проучване за преживяванията 
на транссексуалните лица оценяват общопрактикуващите лекари в 
рамките на Националната здравноосигурителна каса като „много слаби“ 
или „изключително слаби“. 46 % оценяват здравните грижи като „много 
добри“ или „изключително добри“. Недостатъчните познания на лекарите 
и често непреодолимите технически проблеми за смяна на отбелязания 
пол в регистрите (което води до нарушаване на личните данни) са най-
сериозните причини за безпокойство.450  

Застрахователните компании отказват редовно исканията на 
транссексуални лица.  Има анекдотични данни за едно транссексуално 
лице в Белгия, което е получило отказ от частна здравноосигурителна 
компания да покрие болничните разходи, и в Нидерландия за 
застрахователни компании, които са отказали застраховка живот на 
транссексуални кандидати, което е довело до трудности при погасяване на 
ипотека. 

Самоубийство  

30 % от транссексуалните респонденти на проучването EuroStud451 
съобщават за поне един опит за самоубийство в зряла възраст.  
Половината от транссексуалните участници в друго шведско проучване 
съобщават, че са обмисляли да се самоубият поне веднъж в живота си, а 
21 % са направили опит в това отношение.452 Сходни са резултатите и от 
проучването „Engendered Penalties“ в Обединеното кралство, в което 
34,4 % от респондентите съобщават за най-малко един опит за 
самоубийство в зряла възраст.453 

449 Statens Folkshälsoinstitut (2005) Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation, Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer, Östersund: FHI 

450 Scottish Transgender Alliance (2008 г.) Transgender Experiences in Scotland - Research 
Summary [Шотландски съюз на транссексуалните лица (2008 г.), Опит на 
транссексуалните лица в Шотландия ― резюме на проучването], Edinburgh: Equality 
Network, стр. 15 

451 Whittle, S, Turner, L, Combs, R, Rhodes, S (2008 г.) Transgender EuroStudy: Legal Survey 
and Focus on the Transgender Experience of Health Care [Правно проучване, насочено към 
опита на транссексуалните лица в здравеопазването], Brussels: ILGA-Европа, стр. 49 

452 Statens Folkshälsoinstitut (2005) Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation, Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer, Östersund: FHI, стр. 21f 

453 Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007) Engendered Penalties: Transgender and Transsexual 
People’s Experiences of Inequality and Discrimination [Случаи на неравно третиране и 
дискриминация на транссексуални лица и трансджендъри], Wetherby: The Equalities 
Review, стр. 78 
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Добри практики: На една дискусия около кръглата бе съобщено, че 
Университетът на Гент в Белгия е създал специализиран медицински 
център за транссексуални лица, където работят хирурзи и терапевти, но не 
и психиатри. Лекарският екип работи, изхождайки от предпоставката, че 
транссексуалността е просто реалност за някои хора. Центърът предоставя 
психиатрични грижи на транссексуални лица с психичноздравни 
проблеми, дължащи се на заклеймяване, безпокойство и други свързани с 
това страхове.454 

 

Добра практика: В Обединеното кралство Министерството на 
здравеопазването е създало в сътрудничество с транссексуалната общност 
серия листовки и наръчници, отпечатани на хартиен носител и качени в 
интернет, за всички аспекти на здравните грижи за транссексуални лица.  
Сред различните наръчници са един за ОПЛ, един за хормоналните 
терапии и лечението на подрастващи, както и един общ наръчник за 
транссексуални лица, които са работници и пациенти в здравните 
служби.455 

 

Добра практика: В Германия Transray.com, информационна система за 
транссексуални лица, предоставя актуална информация от 
транссексуалната общност. Тя обхваща голям масив от транссексуални 
лица (4 000), вестници (750), абревиатури (200), издателства, публикации 
и статии (над 8 000), книги (800), антологии (300), радиопредавания (40), 
филми (250) и конференции (30).456 

Спорт 

В резултат на нови правила за транссексуалните спортисти в олимпиадите, 
последвани от много други органи за управление на спорта, 
транссексуалните спортисти имат на практика забрана да участват в 
спортни състезания в течение на няколко години по време на процеса за 
смяна на пола.457  

454 Информация, предоставена от Transgender Europe на консултации около кръглата маса 
относно борбата срещу хомофобията и трансфобията в ЕС, юни 2008 г., Копенхаген. 

455 Информация, предоставена от Transgender Europe на консултации около кръглата маса 
относно борбата срещу хомофобията и трансфобията в ЕС, юни 2008 г., Копенхаген. 

456 Информация, предоставена от Transgender Europe на консултации около кръглата маса 
относно борбата срещу хомофобията и трансфобията в ЕС, юни 2008 г., Копенхаген. 

457 Cavanagh, S., Sykes, H (2006) Transsexual Bodies at the Olympics: The International Olympic 
Committee’s Policy on Transsexual Athletes at the 2004 Athens Summer Games 
[Транссексуални тела на олимпиадата: Политиката на МОК относно транссексуалните 
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Тези разпоредби ще подкрепят вероятно общата констатация, че в 
обществото за транссексуалните лица е по-малко вероятно отколкото за 
нетранссексуалните да участват в спортни прояви. Според шведското 
проучване само 29 % от транссексуалните респонденти са спортували 
редовно, много по-малко от гейовете (45 %) или бисексуалните (43 %) 
респонденти на проучването и дори още по-малко отколкото останалите 
членове на обществото.458 Според шотландската анкета за опита на 
транссексуалните лица 46 % от респондентите заявяват, че не са 
използвали изобщо никакви услуги за спорт или свободно време в 
Шотландия.459  

Медии 

Медийните представяния на транссексуални лица често ги осмиват, 
показвайки непознаване на живота на транссексуалните лица.460 Във 
филмите те са или мъченици, или безсилни жертви на насилие. Тези 
отрицателни представяния показват много екзотични и нереалистични 
схващания за транссексуалната общност, като в същото време подчертават 
прекомерно някои аспекти от живота на транссексуалните лица, вместо да 
покажат жизнеността и многообразието на тази общност.461  

Убежище  

Някои транссексуални лица а успели да получат убежище в няколко 
държави-членки на ЕС, въпреки че няма данни за обща политика. Не е 
известно дали хората, които са в процедура за даване на убежище, 
получават от приемащите ги държави необходимите им здравни грижи 
като достъп до хормони и/или хирургична операция. Неизвестно е също 
така дали настаняването им заедно с потенциално трансфобни 
съотечественици не създава заплаха за транссексуалните лица, търсещи 
убежище, и дали последните имат изобщо достъп до местната 
транссексуална общност и нейните помощни структури.462 

спортисти на Летните игри в Атина през 2004 г.] във: Body & Society, Vol. 12(3): 75-102, 
стр. 78 

458 Statens Folkshälsoinstitut (2005) Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation, Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer, Östersund: FHI, стр. 28 

459 Scottish Transgender Alliance (2008 г.) Transgender Experiences in Scotland - Research 
Summary[Шотландски съюз на транссексуалните лица (2008 г.) Опит на 
транссексуалните лица в Шотландия ― Резюме на проучването], Edinburgh: Equality 
Network, стр. 19 

460 Въз основа на примери, събрани от Justus Eisfeld 
461 Електронна кореспонденция с директора на Нидерландския транссексуален 

кинофестивал на 14 юни 2008 г. 
462 Justus Eisfeld, (2008 г.), The situation concerning transphobia and discrimination on grounds 

of gender identity and/or gender expression in the EU Member States' [Положението с 
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Множествена дискриминация 

Група транссексуални лица, изложени на риск от множествена 
дискриминация, са транссексуалните имигрантки, които работят в 
сексуалния сектор и за много от които се смята, че са имигранти без 
документи. Тази група хора е изолирана, с ограничени ресурси и има 
малко информация за техните условия на живот и преживяванията им. 

Много малко се знае също така за положението на транссексуалните лица 
от малцинствен етнически и/или религиозен произход. Знае се само, че 
идват от култури, които може да се опишат като хетеросексистки и твърди 
в своите разбирания за пола, което увеличава риска от трансфобия.463  

Предразсъдъците, пред които са изправени транссексуалните лица с 
увреждания, са тежки. Пример за това е реакцията на Британската 
параолимпийска асоциация на Закона за признаване на пола. Асоциацията 
поиска за нея да се направи изключение поради нейното „сериозно 
безпокойство за закрилата на уязвимите хора в зряла възраст и деца и 
усложненията за доброволните организатори на спорта за хора с 
увреждания заради проблемите, свързани с лице, на което предстои 
операция“.464 

Възрастните транссексуални лица са подлагани на маргинализация като 
подрастващи, в зрялата си възраст и в последния етап от своя живот. С 
напредването на възрастта на първото поколение транссексуални лица, 
които са имали възможност да преминат хормонално и/или оперативно 
лечение, възникват важни за проучванията въпроси, свързани с 
дългосрочните последици от приемането на хормони и лечението за смяна 
на пола на тези лица в домовете за възрастни хора и в заведенията за 
полагане на грижи. Достойнството на възрастните транссексуални лица, 
много от които не са разкрили своето полово самоопределяне, е 
застрашено, тъй като те стават все по-зависими от грижите на други хора, 

трансфобията и дискриминацията, основани на половото самоопределяне и/или 
проявлението на пола в държавите-членки на ЕС], DIHR, pстр. 27-28.  

463 Tee, N, Hegarty, P (2006) Predicting Opposition to the Civil Rights of Trans Persons in the 
United Kingdom [Очаква се опозиция срещу гражданските права на транссексуалните 
лица в Обединеното кралство], във: Journal of Community & Applied Social Psychology, 16: 
70-80, Wiley InterScience 

464 Cavanagh, S., Sykes, H (2006) Transsexual Bodies at the Olympics: The International Olympic 
Committee’s Policy on Transsexual Athletes at the 2004 Athens Summer Games 
[Транссексуални тела на олимпиадата: политиката на МОК относно транссексуалните 
спортисти на Летните игри в Атина през 2004 г.] in: Body & Society, Vol. 12(3): 75-102, 
стр. 90 
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и по практически причини, освен всичко останало, може да им се наложи 
в крайна сметка да разкрият своя сексуален статус.465 

Транссексуалните деца и подрастващи също са изправени пред 
необичайни проблеми. По-голяма е вероятността децата със сексуално 
неконформистко поведение да страдат от тежки последици от наказателни 
мерки заради поведението си, както и от  недоверие, репресии и погрешни 
диагнози.466 

Транссексуални лица, които се самоопределят също като лесбийки, гейове 
или бисексуални, се натъкват на същия вид предразсъдъци, пред които са 
изправени и другите ЛГБ лица в обществото, което увеличава и бе това 
високата вече степен на злоупотреба с тях. Освен това тяхната сексуална 
ориентация често не се разбира правилно или се бърка с половото им 
самоопределяне. Приемането на такива лица в ЛГБ групите може да бъде 
много различно в зависимост от групата. Докато кросдресърите са отдавна 
част от гей културата в много страни467, степента на приемане на 
транссексуалните мъже и жени често е много ниска.  

Добри практики: В Германия един уебсайт за млади транссексуални 
хора, членовете на техните семейства и приятелите им, наречен „Млади Т 
― Винаги сте добре дошли тук!“, предлага информация, обмен с хора в 
подобно положение и помага на младите транссексуални хора да намерят 
приятели.468  

Добра практика: В Обединеното кралство организацията  Age Concern е 
публикувала брошура „Планиране за по-късния живот ― транссексуални 
лица“.469 

 

465 Witten, T, Whittle, S (2004) TransPanthers: The Greying of Transgender and the Law 
[Транссексуални партньори: остаряването на транссексуалните лица и законът], Deakin 
Law Review, Vol. 9 Nr. 2, 2004 

466 Justus Eisfeld, (2008 г.), The situation concerning transphobia and discrimination on grounds 
of gender identity and/or gender expression in the EU Member States' [Положението с 
трансфобията и дискриминацията, основани на половото самоопределяне и/или 
проявлението на пола в държавите-членки на ЕС], DIHR, стр. 32 

467 Brooks, R (2000) ‘Cross-Dressing in Bulgaria: Gay-Identity, Post-Communist Fear, and 
Magical Love’ [„Кросдресърите в България: гей самоопределяне, посткомунистически 
страх и магическа любов“], търсете на: http://bad.eserver.org/issues/2000/50/brooks.html 
(22.05.2008 г.) 

468 Информация, предоставена от Transgender Europe на консултации около кръглата маса 
относно борбата срещу хомофобията и трансфобията в ЕС, юни 2008 г., Копенхаген. 

469 Вж. http://www.ageconcern.org.uk/AgeConcern/equality_human_rights_policy.asp  
(13.06.2008 г.) 
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Заключения 
ЛГБТ лицата са подложени на хомофобия, трансфобия и дискриминация в 
различни форми, включително пряка, както и непряка дискриминация, 
хомофобно и трансфобно нагрубяване и тормоз. Това често става под 
формата на унизителни или засягащи думи, прякори, обиди  или 
използване на оскърбителен език. Освен това във всички държави-членки 
са установени случаи на словесни и физически нападения срещу ЛГБТ 
лица.  

Това оказва въздействие върху живота на ЛГБТ лицата по различни 
начини. Още в най-ранна детска възраст в училище се използват обидни 
думи за гейовете и лесбийките. На работното място тормозът понякога е 
всекидневна практика. Интимните връзки между такива хора често са 
лишени от възможността за взаимно осигуряване като законни партньори. 
В домовете за възрастни хора може да липсва разбиране на потребностите 
на ЛГБТ лицата. 

Отрицателно отношение към ЛГБТ лицата е установено във всички 
държави-членки на ЕС. Някои граждани на ЕС заявяват, че ще се чувстват 
неудобно, ако имат хомосексуално лице за приятел, колега или съсед. 
Някои биха се чувствали неудобно и ако техен родственик има връзка с 
транссексуално лице. Според някои ЛГБТ лицата е недопустимо да 
работят като учители. Някои са на мнение, че ЛГБТ лицата не трябва да са 
забележими на публични места. А според други хомосексуалността е 
болест, която трябва да се лекува с медицински средства. 

Нерапознаваемост и степен на дискриминация 

От настоящия доклад се вижда, че „неразпознамаемостта“ на ЛГБТ лицата 
в различните сектори на европейското общество е сериозен проблем. 
Фактът, че много от ЛГБТ лицата не заявяват открито своя статус, може 
да означава, че случаите на понесена или почувствана дискриминация не 
се отразяват в статистическите данни или не стигат до властите, тъй като 
не се докладват и регистрират като част от жалбите за правен преглед.  

Освен това настоящото изследване показва, че много ЛГБТ лица 
възприемат стратегия на неразпознаваемост, поради ― наред с други 
неща ― страх от хомофобия, трансфобия и дискриминация. И тази 
стратегия, както и липсата на осведоменост относно правата им, възпира 
ЛГБТ лицата от докладване на инциденти на понесена от тях 
дискриминация.  
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Тази картина потвърждава констатациите на повечето национални органи 
за равно третиране, че броят на докладваните случаи на дискриминация, 
основана на сексуалната ориентация, е малък в сравнение с останалите 
основания за дискриминация. Тези фактори допринасят за по-малката 
разпознаваемост на дискриминацията срещу ЛГБТ лицата и затрудняват 
определянето на нейните размери. 

Хомофобията, трансфобията и дискриминацията са идентифицирани в 
настоящото изследване като явления, които изключват ЛГБТ гражданите 
от пълно участие в социалния и политическия живот.  

Докладът показва, че дискриминацията и хомофобията поставят в 
неравностойно положение ЛГБТ лицата във всички сфери на социалния 
живот, например:  

Престъпленията от омраза срещу ЛГБТ лица са широко разпространено 
явление, което въздейства върху ЛГБТ лицата по различни начини във 
всички държави-членки. Ниската степен на съобщаване води до 
несъответствие между официалните цифри и фактическия брой на 
инцидентите от омраза. 

През последните години забрани или административни пречки са 
възпрепятствали организирането на мирни, публични демонстрации на 
ЛГБТ в някои държави-членки, като е имало няколко случая на 
насилствени нападения срещу паради и демонстрации на ЛГБТ лица. 

В медиите се срещат примери за хомофобни изявления, понякога от 
страна на видни политически или религиозни дейци. 

ЛГБТ семействата са изправени пред изключителни трудности поради 
публично заклеймяване и липсата на институционално признаване на 
техните връзки. 

ЛГБТ лицата са подложени на хомофобия и дискриминация на пазара на 
труда по няколко начина: пряка дискриминация, тормоз, нагрубяване, 
осмиване и социално „замразяване“. 

В учебните заведения в целия ЕС има инциденти на нагрубяване и тормоз 
на ЛГБТ лица, не на последно място под формата на словесна хомофобия 
с епитети за гейовете, лесбийките и транссексуалните лица с отрицателно 
звучене. 

Случаи на дискриминация на ЛГБТ лица има в здравеопазването. 
Отрицателните преживявания включват окачествяване на сексуалната 
ориентация като смущение или болест и предположението, че всички 
клиенти или пациенти са по принцип хетеросексуални. 

  157 

Пр
ев
од
ът

 не
 е 
пр
ов
ер
ен



ЛГБТ лицата са изправени пред особено големи трудности при 
процедурите за искане на убежище. 

Липса на данни и проучвания  

Официални статистически данни 

Официални данни за дискриминацията се събират само в няколко 
държави-членки и само в конкретни области: 

Наказателно право (хомофобно подбуждане към омраза и хомофобни 
престъпления от омраза): Данни за броя на полицейските доклади или 
съдебните решения се събират в Литва, Обединеното кралство и 
Швеция. В останалите 24 държави-членки изобщо не се събират данни.  

Директива за заетостта: Данни за броя на жалбите срещу дискриминация, 
основана на сексуалната ориентация, се събират в Австрия, Чешката 
република, Кипър, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Нидерландия, 
Румъния и Швеция. В останалите 17 държави-членки няма 
статистически данни.  

Предоставяне на убежище: Данни за броя на ЛГБТ лицата, получили 
убежище/субсидиарна закрила заради преследване, основано на 
сексуалната ориентация, има в Австрия, Белгия, Кипър, Латвия и 
Естония. В останалите 22 държави-членки няма статистически данни.  

Става ясно, че регистриращи системи за национално събиране на 
официални данни или няма, или са недостатъчни в повечето държави-
членки.  

Значителен недостиг на данни 

Има значителна липса на данни както от академични изследвания, така и 
от неофициални неправителствени организации, относно хомофобията, 
трансфобията и дискриминацията, основани на сексуалната ориентация и 
половото самоопределяне в много държави-членки и на равнище ЕС. 
Наличните данни от изследванията, проведени при различни национални 
условия, почиват на различни методики, което затруднява разработването 
на сравнителен анализ за степента на дискриминация, основана на 
сексуалната ориентация и половото самоопределяне, в целия ЕС и във 
всички области, имащи връзка с ЛГБТ лицата. 

Анализът на недостига на данни показва, че има много сериозна липса на 
количествени и качествени проучвания и на статистически данни по 
всички тематични области, включени в настоящия доклад. Областта, която 
изглежда най-често проучвана, е свързана с отношението към ЛГБТ 
лицата. На областите на престъпленията от омраза и подбуждането 
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към омраза, достъпа до здравни грижи, пазара на труда и образованието 
са посветени някои изследвания в отделни държави-членки. От друга 
страна, проблемите на транссексуалните лица, множествената 
дискриминация, религията, свободата на събиранията, убежището и 
спортът са, както изглежда, проучени крайно недостатъчно във всички 
държави-членки на ЕС. 
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Приложение 1:  Автори на националните 
доклади 

Държава Име 

Австрия Gudrun Hauer и Kurt Krickler 

Белгия Alexis Dewaele и David Paternotte 

България Милена Димитрова, научен сътрудник, Агенция за социални и 
пазарни проучвания 

Германия Dominic Frohn и Patrick Stärke 

Гърция Miltos Pavlou 

Дания Mads Ted Drud-Jensen, социолог 

Естония Agnes Alvela 

Ирландия Judy Walsh, лектор по право и завеждащ катедра по 
проучване на равнопоставеността в Университетския колеж, 
Дъблин, и Ad Astra, научен сътрудник Catherine Conlon в 
Университетския колеж, Дъблин 
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Испания Kerman Calvo 

Италия Chiara Bertone, изследовател и лектор, Università del Piemonte 
Orientale 

 

Кипър Nicos Trimikliniotis, асистент-професор и директор, Център за 
изследване на  миграцията, междуетническите и трудовите 
отношения при Университета в Никозия (Intercollege) и Stavros 
Stavrou Karayanni 

Латвия Victor Makarov 

Литва Arturas Tereskinas, доцент по социология, Университет 
„Vytautas Magnus“ 

Люксембург Christel Baltes-Loehr, доцент, Roby Antony, Pia Back, Marion 
Huss, Adrienne Ouafo и Sandy Vitali 

Малта Marceline Naudi, д-р 

Нидерландия Екип по проекта 

Обединено кралство Surya Monro, изследовател по социология 
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Полша Ireneusz Krzeminski, професор, Варшавски университет 

Португалия Teresa Líbano Monteiro, изследовател и асистент-професор, 
Verónica Policarpo, докторант, и Francisco Vieira da Silva, 
изследовател, Институт по социални науки, Лисабонски 
университет 

Румъния Florin Buhuceanu, председател на неправителствената 
организация на ЛГБТ „Accept“ 

Словакия Paula Jojart, изследовател, Университет „Комениус“ и Roman 
Kollárik 

Словения Roman Kuhar, асистент-професор, Институт за мир, Любляна  

Унгария Judit Takács, д-р, Унгарска академия на науките 

Финландия Kati Mustola, професор по социология, Хелзински университет  

Франция Natacha Chetcuti 

Чешка република Olga Pechová, д-р по психология, и Martina Stepánková, 
правист  

Швеция Ulrika Westerlund, журналист и вицепрезидент на RFSL 
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Приложение 2: Електронен въпросник за 
заинтересованите страни 
Въведение 
 
Сравнително проучване на дискриминацията на ЛГБТ лицата в ЕС 
 
Настоящият въпросник е част от сравнително проучване на 
дискриминацията срещу лесбийки, гейове, бисексуални и 
транссексуални (ЛГБТ) лица в ЕС. Въпросникът се състои от редица 
въпроси в зависимост от основната насоченост на Вашата 
организация. 
   
Въпросникът се състои от три части.  
 
1. Описание на Вашата организация 
 
2. Данни към настоящия момент за оценка на положението с 
дискриминацията и неравното третиране на ЛГБТ лица във Вашата 
страна. 
 
3. Преглед на работата, извършена от неправителствените 
организации, националните органи за равно третиране и 
правителствените организации по въпросите на дискриминацията и 
неравното третиране на ЛГБТ лица. 
 
 
От името на DIHR и COWI Ви благодарим за времето, отделено за 
попълването на въпросника. 
 
За да продължите с въпросника, натиснете бутона „Start interview“. 
 
Въпроси относно характера на Вашата организация. 
 
1. Посочете в коя държава е установена Вашата организация 

  Австрия 
  Финландия 
  Белгия 
  България 
  Кипър 
  Чешка република 
  Дания 
  Франция 
  Люксембург 
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  Швеция 
  Испания 
  Словения 
  Словакия 
  Румъния 
  Португалия 
  Полша 
  Естония 
  Малта 
  Обединено кралство 
  Литва 
  Латвия 
  Италия 
  Ирландия 
  Унгария 
  Гърция 
  Германия 
  Нидерландия 

 
2. Посочете от какъв тип е Вашата организация 

 Административен орган (АО) (освен в случаите, когато АО е 
национален орган за равно третиране)  

 Национален орган за равно третиране (НОРТ)  
 Неправителствена организация (НПО) 

 
Въпроси относно характера на Вашата организация 
[само НПО отговарят на този въпрос] 
3. Посочете целевата група/групи на организацията 

  Гейове 
  Лесбийки 
  Бисексуални лица 
  Транссексуални лица 

 
[само организации, които не са НПО, отговарят на този въпрос] 
4. Посочете областите на дейност на организацията  

  Наказателно право (напр. престъпления от омраза) 
  Семейни и социални въпроси 
  Пазар на труда 
  Убежище и събиране на семействата 
  Образование 
  Здравеопазване  
  Религия 
  Спорт 
  Медии 
  Проблеми на транссексуалните лица 
  Други (отворете следващото поле) 
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Обществено мнение 
Вашата оценка на мнението на широката общественост за ЛГБТ лицата. 
Дайте оценка за приемането на ЛГБТ лицата от страна на широката 
общественост във Вашата страна. 
 
5. Лесбийки  

  1. Не се приемат 
  2. Приемат се от малцинство 
  3. Приемат се от половината население 
  4. Приемат се от мнозинството 
  5. Приемат се от всички 
 Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
6. Гейове  

 1. Не се приемат 
 2. Приемат се от малцинство 
 3. Приемат се от половината население 
 4. Приемат се от мнозинството 
 5. Приемат се от всички 
 Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
7. Бисексуални лица 

 1. Не се приемат 
 2. Приемат се от малцинство 
 3. Приемат се от половината население 
 4. Приемат се от мнозинството 
 5. Приемат се от всички 
  Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
8. Транссексуални лица 

 1. Не се приемат 
 2. Приемат се от малцинство 
 3. Приемат се от половината население 
 4. Приемат се от мнозинството 
 5. Приемат се от всички 
  Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
Наказателно право, свобода на събиранията/изразяване 
Вашата оценка за възможността на ЛГБТ лицата да се позовават на своите 
политически права и да участват в публичната сфера. 
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9. Дайте оценка за възможностите на ЛГБТ лицата да дават 
израз/гласност на интереса си по въпросите, свързани със свободата на 
събиранията и изразяването, в сравнение с лицата, които не са ЛГБТ. 
(напр. при планиране и участие в паради, изразяване на мнения в 
медиите, създаване на асоциации).   

 1. Няма възможности 
 2. Малко възможности 
 3. Известни възможности 
 4. Много възможности 
 5. Равни възможности 
  Не знам 
  Неприложимо/Неуместно 

 
10. Посочете дали във Вашата страна има официални правила, 
указания и пр., които ограничават по-специално ЛГБТ лицата при 
упражняване на тяхното право за свобода на събиранията и 
изразяването (в някои европейски страни на определени политически 
групи не се разрешава да провеждат протестни походи, нито да 
кандидатстват за политически длъжности по силата на специално 
законодателство).  

  Да 
  Не 
  Не знам 
  Неприложимо/Неуместно 

 
11. Ако да, бихте ли посочили наименованието на закона или 
съдебната практика?  

  Въведете текст 
 
Наказателно право, свобода на събиранията 
Вашата оценка за възможността на ЛГБТ лицата да се позовават на своите 
политически права и да участват в публичната сфера. 
 
Дайте оценка за признаването на ЛГБТ лицата като равнопоставени 
участници на политическата сцена във Вашата страна (напр. избираемост 
на политически пост за лице, което открито е заявило, че е 
хомосексуалист, лесбийка, бисексуално или транссексуално лице.  
 
12. Лесбийки  

  1. Не са признати 
  2. Донякъде признати 
  3. Признати от повечето хора 
  4. Почти пълно признаване 
  5. Пълно признаване 
  Не знам 
  Неприложимо/Неуместно 
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13. Гейове  

 1. Не са признати 
 2. Донякъде признати 
 3. Признати от повечето хора 
 4. Почти пълно признаване 
 5. Пълно признаване 
 Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
14. Бисексуални лица 

 1. Не са признати 
 2. Донякъде признати 
 3. Признати от повечето хора 
 4. Почти пълно признаване 
 5. Пълно признаване 
 Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
15. Транссексуални лица 

 1. Не са признати 
 2. Донякъде признати 
 3. Признати от повечето хора 
 4. Почти пълно признаване 
 5. Пълно признаване 
 Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
Наказателно право, правна закрила 
Вашата оценка за правния статут на ЛГБТ лицата във Вашата страна 
 
Посочете във Вашата оценка степента на правна закрила срещу 
дискриминация/неравно третиране за ЛГБТ лицата. 
 
16. Социални закони (напр. равен достъп до социалните придобивки)  

  1. Няма закрила 
  2. Слаба закрила 
  3. Известна закрила 
  4. Добра закрила 
  5. Голяма закрила 
  Не знам 
  Неприложимо/Неуместно 

 
17. Законодателство, свързано с пазара на труда (напр. липса на 
трудови облаги за еднополови партньори)  

  1. Няма закрила 
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  2. Слаба закрила 
  3. Известна закрила 
  4. Добра закрила 
  5. Голяма закрила 
  Не знам 
  Неприложимо/Неуместно 

 
18. Закони за собствеността (напр. някои са лишени от правото да 
притежават или да купуват някои неща)  

  1. Няма закрила 
  2. Слаба закрила 
  3. Известна закрила 
  4. Добра закрила 
  5. Голяма закрила 
  Не знам 
  Неприложимо/Неуместно 

 
19. Религиозни разпоредби (напр. ограничаване на достъпа до някои 
църковни ритуали, санкционирано със закон)  

  1. Няма закрила 
  2. Слаба закрила 
  3. Известна закрила 
  4. Добра закрила 
  5. Голяма закрила 
  Не знам 
  Неприложимо/Неуместно 

 
20. Семейни закони (напр. някои закони са в сила само за 
хетеросексуални двойки, което означава неравнопоставеност на 
еднополовите партньорства)  

  1. Няма закрила 
  2. Слаба закрила 
  3. Известна закрила 
  4. Добра закрила 
  5. Голяма закрила 
  Не знам 
  Неприложимо/Неуместно 

 
21. Данъчни закони (напр. някои данъчни облекчения са 
регламентирани само по отношение на хетеросексуалните 
партньорства, а не на другите)  

  1. Няма закрила 
  2. Слаба закрила 
  3. Известна закрила 
  4. Добра закрила 
  5. Голяма закрила 
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  Не знам 
  Неприложимо/Неуместно 

 
22. Политически права (напр. свободата на събиранията и правото за 
равен достъп до публичното финансиране на политически 
инициативи).  

  1. Няма закрила 
  2. Слаба закрила 
  3. Известна закрила 
  4. Добра закрила 
  5. Голяма закрила 
  Не знам 
  Неприложимо/Неуместно 

 
23. Имиграционни закони (напр. признаване на преследването, 
основано на сексуалната ориентация, като основание за предоставяне 
на убежище)  

  1. Няма закрила 
  2. Слаба закрила 
  3. Известна закрила 
  4. Добра закрила 
  5. Голяма закрила 
  Не знам 
  Неприложимо/Неуместно 

 
Наказателно право, престъпления от омраза 
Вашата оценка за статута на ЛГБТ лицата по отношение на тормоза и 
нападенията, основани на сексуалната ориентация, във Вашата страна 
(т.нар. престъпления от омраза) 
 
24. Дейте оценка за честотата на нападенията и инцидентите на 
тормоз, основани на сексуална ориентация  

  1. Няма/ниска степен 
  2. Сравнително ниска степен 
  3. Средна степен 
  4. Сравнително висока степен 
  5. Висока степен 
  Не знам 
  Неприложимо/Неуместно 

 
Вашата оценка за статута на ЛГБТ лицата по отношение на тормоза и 
нападенията, основани на сексуалната ориентация (т.нар. престъпления от 
омраза) 
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25. Дейте оценка за това каква важност отдават административните 
органи на престъпленията, свързани с омраза, по отношение на ЛГБТ 
лицата в сравнение с нападенията срещу други хора.  

 1. Не гледат на проблема сериозно 
 2. Гледат малко сериозно 
 3. Гледат донякъде сериозно 
 4. Гледат сериозно 
 5. Гледат много сериозно 
 Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
Семейни и социални въпроси 
Вашата оценка за положението на ЛГБТ лицата по отношение на 
семейните и социалните въпроси 
 
26. Посочете дали е възможно във Вашата страна публично 
санкционирано и регистрирано еднополово партньорство.  

 Да 
  Не 
  Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
27. Посочете Вашата оценка за наличието на административни и 
процедурни препятствия/трудности за живеещите в публично 
несанкционирано еднополово партньорство във Вашата страна. (напр. 
нерегистрирано партньорство).  

  1. Много препятствия/трудности 
 2. Доста препятствия/трудности 
 3. Някои препятствия/трудности 
 4. Малко препятствия/трудности 
 5. Няма препятствия/трудности 
 Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
28. Еднополовото партньорство в моята страна може да бъде 
санкционирано или признато от: (напр. дали някой закон го 
разрешава и го счита за валидно по силата на своите разпоредби) 
(можете да отбележите няколко отговора).  

  Общото законодателство 
  Специалното законодателство 
  Други (напр. общини), при отговор „да“, посочете по-долу 
 Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
29. Дайте оценка дали административните органи предлагат равен 
достъп до обществени услуги на еднополови и хетеросексуални двойки 
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(напр. по отношение на признаването на еднополовите партньори в 
училищата или болниците).  

  1.  Няма/ниска степен на достъп 
  2.  Сравнително ниска степен на достъп 
 3. Умерена степен на достъп 
 4. Доста висока степен на достъп 
 5. Висока степен на достъп 
 Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
[Отговорете само ако сте НПО:] 
Пазар на труда 
Вашата оценка за възможностите на пазара на труда за ЛГБТ лица. 
 
30. Дайте оценка на равнопоставеността по отношение на 
възможностите за получаване на работа при лесбийки, 
хомосексуалисти и бисексуални лица в сравнение с хетеросексуални 
лица. (напр. дали разкриването на сексуалната ориентация на 
кандидата го поставя в по-неизгодно положение в сравнение с 
хетеросексуален кандидат).  

 1. Неравни възможности 
 2. Донякъде неравни възможности 
 3. Умерено равни възможности 
 4. Доста равни възможности 
 5. Равни възможности 
  Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
31. Дайте оценка на равнопоставеността по отношение на 
възможностите за получаване на работа при транссексуални лица в 
сравнение с хетеросексуалните. (напр. дали открито транссексуално 
лице е в по-неизгодно положение в сравнение с другите).  

 1. Неравни възможности 
 2. Донякъде неравни възможности 
 3. Умерено равни възможности 
 4. Доста равни възможности 
 5. Равни възможности 
  Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
Дайте оценка на равнопоставеността по отношение на възможностите за 
напредък в кариерата при ЛГБТ лица в сравнение с лицата, които не са 
ЛГБТ. 
 
32. Лесбийки  

 1. Неравни възможности 
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 2. Донякъде неравни възможности 
 3. Умерено равни възможности 
 4. Доста равни възможности 
 5. Равни възможности 
  Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
33. Гейове 

 1. Неравни възможности 
 2. Донякъде неравни възможности 
 3. Умерено равни възможности 
 4. Доста равни възможности 
 5. Равни възможности 
  Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
34. Бисексуални   

 1. Неравни възможности 
 2. Донякъде неравни възможности 
 3. Умерено равни възможности 
 4. Доста равни възможности 
 5. Равни възможности 
  Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
35. Транссексуални лица 

 1. Неравни възможности 
 2. Донякъде неравни възможности 
 3. Умерено равни възможности 
 4. Доста равни възможности 
 5. Равни възможности 
  Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
Дайте оценка на степента на равно заплащане (заплати, вкл. бонуси и 
партньорски бонуси) за равен труд при ЛГБТ лица в сравнение с лицата, 
които не са ЛГБТ. 
 
36. Лесбийки  

 1. Неравно заплащане 
  2. Донякъде неравно заплащане 
  3. Умерено равно заплащане 
  4. Доста равно заплащане 
  5. Равно заплащане 
  Не знам 
  Неприложимо/Неуместно 
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37. Гейове 

  1. Неравно заплащане 
  2. Донякъде неравно заплащане 
  3. Умерено равно заплащане 
  4. Доста равно заплащане 
  5. Равно заплащане 
  Не знам 
  Неприложимо/Неуместно 

 
 
38. Бисексуални лица 

  1. Неравно заплащане 
  2. Донякъде неравно заплащане 
  3. Умерено равно заплащане 
  4. Доста равно заплащане 
  5. Равно заплащане 
  Не знам 
  Неприложимо/Неуместно 

 
 
39. Транссексуални лица 

  1. Неравно заплащане 
  2. Донякъде неравно заплащане 
  3. Умерено равно заплащане 
  4. Доста равно заплащане 
  5. Равно заплащане 
  Не знам 
  Неприложимо/Неуместно 

 
 
 
Убежище и събиране на семействата 
Вашата оценка за възможностите на ЛГБТ лица по отношение на 
получаване на убежище и събиране на семейството. 
 
40. Дайте оценка на общата осведоменост на административните 
органи относно ЛГБТ лица, които искат убежище, и еднополови 
двойки, искащи събиране на семейството.   

 1.  Няма/ниска степен на осведоменост 
 2.  Сравнително ниска степен на осведоменост 
 3.  Умерена степен на осведоменост 
 4.  Доста висока степен на осведоменост 
 5.  Широко разпространена осведоменост 
 Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 
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41. Дайте оценка на връзката, която държавните органи правят, при 
ЛГБТ кандидати за убежище, които искат статут на бежанци?  

 1.  Не правят връзка 
 2.  Правят слаба връзка 
 3.  Правят известна връзка 
 4.  Правят доста голяма връзка 
 5.  Правят голяма връзка 
 Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
[само НПО отговарят на този въпрос] 
 
42. Дайте оценка на важността на специалното внимание в ЛГБТ 
общността към ЛГБТ лица, които искат убежище, и еднополови 
двойки, искащи събиране на семейството.  

 1.  Не е важно 
 2.  Донякъде важно 
 3.  Доста важно 
 4.  Важно 
 5.  Много важно 
 Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
Образование 
Вашата оценка за възможностите на ЛГБТ лица по въпросите на 
образованието. 
Дайте оценка на приемането на ЛГБТ лица от страна на училищния 
персонал в училищата на следните образователни равнища: 
 
43. Начално образование (основно училище от 0 до 9 години)  

 1.   Няма/ниска степен на приемане 
 2.   Ниска степен на приемане 
 3.   Умерена степен на приемане 
 4.  Сравнително висока степен на приемане 
 5.  Висока степен на приемане 
 Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
44. Горна степен на средно образование (напр. гимназия)  

 1.   Няма/ниска степен на приемане 
 2.   Ниска степен на приемане 
 3.   Умерена степен на приемане 
 4.  Сравнително висока степен на приемане 
 5.  Висока степен на приемане 
  Не знам 
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 Неприложимо/Неуместно 
 
45. Курс на образование (не висше) след средно образование (по-
кратък курс: от 0,5 до 2 години)  

 1.   Няма/ниска степен на приемане 
 2.   Ниска степен на приемане 
 3.   Умерена степен на приемане 
 4.  Сравнително висока степен на приемане 
 5.  Висока степен на приемане 
  Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
46. Висше образование ниво Б (професионално образование от 3 до 4 
години)  

 1.   Няма/ниска степен на приемане 
 2.   Ниска степен на приемане 
 3.   Умерена степен на приемане 
 4.  Сравнително висока степен на приемане 
 5.  Висока степен на приемане 
 Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
47. Висше образование ниво А (университетско образование или 
научноизследователска дейност от 3 до 8 години)  

 1.   Няма/ниска степен на приемане 
 2.   Ниска степен на приемане 
 3.   Умерена степен на приемане 
 4.  Сравнително висока степен на приемане 
 5.  Висока степен на приемане 
 Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
Дайте оценка на приемането на ЛГБТ лица от страна на другите ученици 
в училищата на следните образователни равнища: 
 
48. Начално образование (основно училище от 0 до 9 години)  

 1.   Няма/ниска степен на приемане 
 2.   Ниска степен на приемане 
 3.   Умерена степен на приемане 
 4.  Сравнително висока степен на приемане 
 5.  Висока степен на приемане 
  Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
49. Горна степен на средно образование (напр. гимназия)  

 1.   Няма/ниска степен на приемане 
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 2.   Ниска степен на приемане 
 3.   Умерена степен на приемане 
 4.  Сравнително висока степен на приемане 
 5.  Висока степен на приемане 
 Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
50. Курс на образование (не висше) след средно образование (по-
кратък курс: от 0,5 до 2 години)  

 1.   Няма/ниска степен на приемане 
 2.   Ниска степен на приемане 
 3.   Умерена степен на приемане 
 4.  Сравнително висока степен на приемане 
 5.  Висока степен на приемане 
 Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
51. Висше образование ниво Б (професионално образование от 3 до 4 
години)  

 1.   Няма/ниска степен на приемане 
 2.   Ниска степен на приемане 
 3.   Умерена степен на приемане 
 4.  Сравнително висока степен на приемане 
 5.  Висока степен на приемане 
 Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
52. Висше образование ниво А (университетско образование или 
научноизследователска дейност от 3 до 8 години)  

 1.   Няма/ниска степен на приемане 
 2.   Ниска степен на приемане 
 3.   Умерена степен на приемане 
 4.  Сравнително висока степен на приемане 
 5.  Висока степен на приемане 
 Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
Дайте оценка на степента, в която учебните програми проявяват 
разбиране на ЛГБТ проблемите на следните образователни равнища: 
 
53. Начално образование (основно училище от 0 до 9 години)  

 1.  Не проявяват разбиране 
 2.  Ниска степен на разбиране 
 3.  Доста добра степен на разбиране 
 4.  Добро разбиране 
 5.  Голямо разбиране 
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 Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
54. Горна степен на средно образование (напр. гимназия)  

 1.  Не проявяват разбиране 
 2.  Ниска степен на разбиране 
 3.  Доста добра степен на разбиране 
 4.  Добро разбиране 
 5.  Голямо разбиране 
 Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
55. Курс на образование (не висше) след средно образование (по-
кратък курс: от 0,5 до 2 години)  

 1.  Не проявяват разбиране 
 2.  Ниска степен на разбиране 
 3.  Доста добра степен на разбиране 
 4.  Добро разбиране 
 5.  Голямо разбиране 
 Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
56. Висше образование ниво Б (професионално образование от 3 до 4 
години)  

 1.  Не проявяват разбиране 
 2.  Ниска степен на разбиране 
 3.  Доста добра степен на разбиране 
 4.  Добро разбиране 
 5.  Голямо разбиране 
 Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
57. Висше образование ниво А (университетско образование или 
научноизследователска дейност от 3 до 8 години)  

 1.  Не проявяват разбиране 
 2.  Ниска степен на разбиране 
 3.  Доста добра степен на разбиране 
 4.  Добро разбиране 
 5.  Голямо разбиране 
  Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
Здравеопазване  
Вашата оценка за ЛГБТ лица по отношение на сектора на 
здравеопазването. 
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58. Дайте оценка за общото отношение от страна на персонала в 
здравните служби към специфичните потребности на ЛГБТ лицата 
(напр. лесбийки, искащи изкуствено осеменяване, или признаването 
на еднополовите партньорите като родственици/членове на 
семейството).  

 1.   Отрицателно отношение 
 2.   Донякъде отрицателно отношение 
 3.   Умерено отношение 
 4.   Донякъде положително отношение 
 5.   Положително отношение 
 Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
59. Дайте оценка на общото поведение от страна на персонала на 
здравните служби към хомосексуалисти, заразени с ХИВ/СПИН.  

 1.   Отрицателно отношение 
 2.   Донякъде отрицателно отношение 
 3.   Умерено отношение 
 4.   Донякъде положително отношение 
 5.   Положително отношение 
 Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
Религия 
Вашата оценка за признаването на ЛГБТ лицата в главните религии. 
 
60. Еднополовото партньорство в моята страна може да бъде 
санкционирано или признато от: (напр. дали дадена религия го 
разрешава и го счита за валидно по силата на своите разпоредби) 
(можете да отбележите няколко отговора).  

  Националната религия в моята страна 
  Други религии в моята страна 
  Не знам/Неуместно 

 
Спорт 
Вашата оценка за ЛГБТ лицата в областта на спорта. 
 
61. Дайте оценка за възможностите на ЛГБТ лицата да заявяват 
открито своята сексуална ориентация, когато практикуват спорт 
частно.  

 1.   Нямат възможности 
 2.   Ниска степен на възможности 
 3.   Умерена степен на възможности 
 4.   Сравнително висока степен на възможности 
 5.   Висока степен на възможности 
  Не знам 
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 Неприложимо/Неуместно 
 
62. Дайте оценка за степента на открито приемане на ЛГБТ лица при 
практикуване на спорт  

 1.   Няма/ниска степен на приемане 
 2.   Ниска степен на приемане 
 3.   Умерена степен на приемане 
 4.   Сравнително висока степен на приемане 
 5.   Висока степен на приемане 
  Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
Медии 
Вашата оценка за третирането на ЛГБТ лицата от медиите, които са 
публична собственост (телевизия, вестници, уебсайтове на публични 
оператори на интернет и пр.) 
 
63. Дайте оценка за третирането на ЛГБТ лица в медиите изобщо.  

 1.  Отрицателно третиране 
 2.  Отчасти отрицателно третиране 
 3.  Неутрално третиране 
 4.  Отчасти положително третиране 
 5.  Положително третиране 
  Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
64. Дайте оценка за стереотипизиране на отношението към ЛГБТ лица 
в медиите, за разлика от представяне на нюансирано описание.  

 1.  Грубо стереотипно 
 2.   До известна степен стереотипно 
 3.   Поравно стереотипно и нюансирано 
 4.   Донякъде нюансирани описания 
 5.   Нюансирани описания 
  Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
Проблеми на транссексуалните лица 
Вашата оценка на положението на транссексуалните лица. 
 
65. Дайте оценка за осведомеността на широката общественост по 
отношение на транссексуалните лица.  

 1.  Няма/ниска степен на осведоменост 
 2.  Сравнително ниска степен на осведоменост 
 3.  Умерена степен на осведоменост 
 4.  Доста висока степен на осведоменост 
 5.  Широко разпространена осведоменост 
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  Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
66. Дайте оценка за осведомеността на държавните органи по 
отношение на транссексуалните лица.  

 1.  Няма/ниска степен на осведоменост 
 2.  Сравнително ниска степен на осведоменост 
 3.  Умерена степен на осведоменост 
 4.  Доста висока степен на осведоменост 
 5.  Широко разпространена осведоменост 
  Не знам 

Неприложимо/Неуместно 
 
67. Посочете доколко е важно административните органи да обръщат 
специално внимание на транссексуалните лица с оглед на риска от 
социално изключване.  

 1.  Не е важно 
 2.  Донякъде важно 
 3.  Доста важно 
 4.  Важно 
 5.  Много важно 
  Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
68. Дайте оценка за степента на дискриминация към транссексуалните 
лица в рамките на ЛГБТ общността.  

 1.   Висока степен 
 2.   Сравнително висока степен 
 3.   Средна степен 
 4.   Сравнително ниска степен 
 5.   Няма/ниска степен 
  Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
69. Дайте оценка до каква степен включвате транссексуалните лица, 
като отделна подгрупа, в работата на Вашата организация.   

 1.   В никаква степен 
 2.   В малка степен 
 3.   До известна степен 
 4.   В доста висока степен 
 5.   Във висока степен 
  Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
За работата на Вашата организация по отношение на хомофобията и 
дискриминацията 
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Целта ни е да съберем данни за работата, която се извършва в Европа, по 
отношение на хомофобията и дискриминацията, основани на сексуалната 
ориентация. 
 
70. Има ли Вашата организация писмени отчети, обзори или доклади 
за настоящото положение на нещата по отношение на ЛГБТ лицата?  

  Да 
  Не 
  Не знам 
 Неприложимо/Неуместно 

 
71. Посочете някои от областите в обхвата на писмените отчети.  

  Обществено мнение 
  Пазар на труда 
  Етнически малцинства 
  Семейни и социални въпроси 
  Свобода на събиранията 
  Наказателно право 
  Престъпления от омраза 
  Образование 
  Здравеопазване  
  Спорт 
  Медии 
  Проблеми на транссексуалните лица 
  Други (Моля въведете другите обхванати области) 

 
72. Ако е възможно, посочете някои от заглавията на отчетите, 
обзорите или докладите по споменатите области.  

  Въведете текст 
 
73. Ако имате примери за добра практика във/от Вашата организация, 
посочете ги по-долу (напр. обучение на държавни служители по 
проблемите на малцинствата или антидискриминационни 
инициативи, включително във връзка със сексуалната ориентация). 
Ако нямате забележки, оставете мястото празно.  

  Въведете текст 
 
74. Ако имате допълнителни бележки относно дискриминацията 
срещу ЛГБТ лица, отнасящи се конкретно до Вашата страна, посочете 
ги по-долу. Ако нямате забележки, оставете мястото празно.  

  Въведете текст 
 
 [отговорете само ако сте НПО или ОРП] 
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75. DIHR и COWI биха искали да Ви посетят през март/април. Ако 
имате теми, които искате да поставите и да обсъдите с нас, посочете ги 
по-долу.  

  Въведете текст 
 
76. Ако имате допълнителни забележки по проучването, посочете ги 
по-долу.  

  Въведете текст 
 
Кликнете върху бутона „next“, за да запишете отговорите в паметта и да 
затворите въпросника. 
Благодарим Ви за Вашия принос за проучването. 
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