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Předmluva 
 
Dne 18. prosince 2008 byla Valnému shromáždění OSN přednesena důrazná 
deklarace, kterou jménem Evropské unie vypracovaly Francie a Nizozemsko a 
k níž sponzorsky přispělo šedesát šest zemí ze všech oblastí. Deklarace 
požadovala celosvětovou dekriminalizaci homosexuality a odsoudila 
porušování lidských práv na základě sexuální orientace nebo pohlavní identity. 

Smlouva o ES v článku 13 zakazuje jakoukoli diskriminaci na základě sexuální 
orientace a Listina základních práv Evropské unie je první mezinárodní listinou 
v oblasti lidských práv, která výslovně obsahuje pojem „sexuální orientace”. 
Právní studie, kterou jsme zveřejnili v červnu 2008, ukazuje, že 18 členských 
států Evropské unie již zajišťuje dostatečně komplexní ochranu před 
diskriminací na základě sexuální orientace, přičemž v červenci 2008 Evropská 
komise navrhla silnější ochranu před diskriminací ze všech důvodů v celé 
Evropské unii. 

Sociální situace je však znepokojivá. V posledních letech došlo v členských 
státech Evropské unie k sérii událostí, jakými byly zákazy pochodů Gay Pride, 
nenávistné výroky politiků a nesnášenlivá prohlášení náboženských vůdců, jež 
vyslaly znepokojivé signály a zažehly novou debatu o rozsahu homofobie a 
diskriminace lesbicky, homosexuálně, bisexuálně, transsexuálně a 
transgenderově orientovaných osob v Evropské unii. Tyto události vedly 
Evropský parlament k tomu, aby v roce 2005 přijal usnesení odsuzující 
homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace. 

O dva roky později v létě roku 2007 požádal Evropský parlament nově 
zřízenou Agenturu pro základní práva o vypracování komplexní srovnávací 
zprávy o situaci ohledně homofobie a diskriminace na základě sexuální 
orientace, která by zahrnula všechny členské státy Evropské unie. V reakci na 
tuto žádost provedla agentura v letech 2007 a 2008 rozsáhlý projekt právního a 
sociálního výzkumu. 

Tato komplexní zpráva složená ze dvou částí, z právní a sociální analýzy, je 
předkládána Evropskému parlamentu a jeho Výboru pro občanské svobody, 
spravedlnost a vnitřní věci jako podkladový materiál pro opatření nutná 
k dodržování, ochraně a prosazování základních práv lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob v celé Evropské unii. 

Základem sociální analýzy obsažené v této publikaci jsou údaje a informace 
vyplývající ze souvislostí, které uvádí zprávy o situaci v jednotlivých zemích za 
všechny členské státy Evropské unie. Jedinečný materiál byl shromážděn 
formou rozhovorů prováděných v terénu s nevládními organizacemi pro 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby, 
s orgány pro rovné zacházení a veřejnými orgány ve všech členských státech a 
pomocí dotazníkového průzkumu mezi zúčastněnými subjekty. Tyto nové 
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údaje byly zkombinovány s důkladným šetřením již existujících akademických 
studií a průzkumů Eurobarometr s cílem vypracovat druhou část naší zprávy, 
komplexní sociální analýzu, jež doplňuje právní analýzu agentury FRA 
vydanou v červnu 2008.  

Tato práce ukazuje, že současný stav lidských práv lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně, transsexuálně a transgenderově orientovaných osob není 
uspokojivý. Mnoho lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob zažívá diskriminaci, šikanu a obtěžování, a co je ještě 
znepokojivější, byly zaznamenány i fyzické útoky. Pro gaye a lesbičky jsou ve 
školách užívány znevažující výrazy. Obtěžování může být na pracovišti 
každodenním jevem. Osoby v partnerském vztahu se často nemohou vzájemně 
zabezpečit jako plnohodnotní partneři z právního hlediska. V domovech pro 
seniory je informovanost o potřebách lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob vzácným jevem. Za těchto okolností se 
strategií přežití stává „neviditelnost“. V Evropské unii, jejímž základem jsou 
zásady rovného zacházení a právní předpisy o zákazu diskriminace, je to 
nepřijatelné. 

Co je třeba učinit?  

Efektivní boj proti porušování základních práv vyžaduje především pevnou 
politickou oddanost zásadám rovného zacházení a zákazu diskriminace. 
Političtí vůdci na úrovni Evropské unie a úrovni vnitrostátní musí zaujmout 
pevný postoj vůči homofobii a diskriminaci lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně, transsexuálně a transgenderově orientovaných osob, a přispět tak 
k pozitivní změně postojů a chování veřejnosti. 

Za druhé je nezbytná dobrá znalost situace vycházející z podrobných údajů a 
usměrňující rozvoj politik a opatření založených na důkazech. Tento výzkum 
představuje důležitý kladný krok tímto směrem. Orgány pro rovné zacházení a 
ostatní specializované orgány v mnoha členských státech ještě musí vypracovat 
mechanismy sběru údajů, podporovat vědecký výzkum a aktivně povzbuzovat 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby k tomu, 
aby v případech diskriminace vystupovaly a podávaly stížnosti.  

Stanoviska obsažená v této zprávě poskytují orgánům a členským státům 
Evropské unie v souladu s požadavky našeho nařízení potřebnou pomoc a 
odborné zkušenosti s cílem podpořit je při přijímání opatření nebo zásazích 
v jejich příslušných oblastech pravomoci, pokud jde o plné dodržování 
základních práv. 
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Závěrem bych chtěl poděkovat za práci zaměstnancům agentury, Carolině 
Osanderové, vedoucí projektu z Dánského institutu pro lidská práva, 
vedoucímu projektu Mikaelu Kellerovi a poradci, kterým byl Mads Ted Drud-
Jensen ze společnosti COWI. 

Morten Kjaerum 

ředitel, Evropská agentura pro základní práva  
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Shrnutí 
Pozadí 

Zásada rovného zacházení představuje základní hodnotu Evropské unie. Listina 
základních práv Evropské Unie je prvním mezinárodním nástrojem v oblasti 
lidských práv, který ve svém čl. 21 odst. 1 výslovně zakazuje diskriminaci na 
základě „sexuální orientace“:  

„Zakazuje se jakákoli diskriminace založená zejména na pohlaví, rase, barvě 
pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, 
náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických názorech či jakýchkoli 
jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, 
zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci“.  

Před Amsterodamskou smlouvou se právní opatření Evropské unie v tomto 
ohledu zaměřovala na předcházení diskriminaci na základě státní příslušnosti a 
pohlaví. Článek 13 Amsterodamské smlouvy poskytl Společenství nové 
pravomoci v boji proti diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo 
etnického původu, náboženského vyznání nebo světového názoru, zdravotního 
postižení, věku nebo sexuální orientace. V důsledku toho byly přijaty dvě nové 
směrnice EK v oblasti boje proti diskriminaci: směrnice o rovnosti ras a 
směrnice o rovnosti v zaměstnání. Ochranu před diskriminací na základě 
sexuální orientace však směrnice o rovnosti v zaměstnání zajišťuje pouze 
v oblasti zaměstnání a práce. 

V červnu 2007 požádal Evropský parlament Agenturu pro základní práva o 
vypracování komplexní srovnávací zprávy o situaci ohledně homofobie a 
diskriminace na základě sexuální orientace v členských státech Evropské unie, 
která má pomoci Výboru Evropského parlamentu pro občanské svobody, 
spravedlnost a vnitřní věci při jednání o potřebě směrnice upravující všechny 
důvody diskriminace vyjmenované v článku 13 Smlouvy o ES pro všechna 
odvětví uvedená ve směrnici o rasové rovnosti 2000/43/ES. Těmito odvětvími 
jsou vzdělávání, sociální zabezpečení, zdravotní péče a přístup ke zboží a 
službám.  

V reakci na tuto žádost agentura v prosinci roku 2007 připravila a zahájila 
rozsáhlý projekt, který podle sociální a právní mezioborové metodiky sestával 
ze dvou částí. První část, která byla zveřejněna v červnu roku 2008, obsahuje 
komplexní srovnávací právní analýzu situace v členských státech Evropské 
unie. Srovnávací právní analýza vycházela z 27 vnitrostátních právních studií 
zahrnujících všechny členské státy Evropské unie a vypracovaných podle 
podrobných pokynů, které poskytla agentura FRA. Druhá část, kterou je tato 
publikace, spočívá v komplexní srovnávací sociální analýze, jejímž základem 
jsou údaje dostupné v celé Evropské unii i výzkum v terénu zahrnující 
rozhovory a diskuse u kulatého stolu s příslušnými klíčovými aktéry, který 
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provedly Dánský institut pro lidská práva (DILP) a mezinárodní poradenská 
firma COWI. 

 

1. Klíčová zjištění  

Současná sociální situace lesbicky, homosexuálně, bisexuálně, transsexuálně a 
transgenderově orientovaných osob představuje pro Evropskou unii problém. 
Lesbicky, homosexuálně, bisexuálně, transsexuálně a transgenderově 
orientované osoby zažívají v celé Evropské unii diskriminaci, šikanu a 
obtěžování. Toto jednání má často podobu ponižujících výroků, nadávek a 
urážek, a co je ještě znepokojivější, i slovních a fyzických útoků. Jak ukázaly 
výsledky průzkumu Eurobarometr věnovaného diskriminaci a provedeného 
v červenci roku 2008, v průměru více než polovina občanů Evropské unie se 
domnívá, že diskriminace na základě sexuální orientace je v jejich zemi velmi 
rozšířená. 

Naše šetření rovněž ukazuje, že lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby zažívají ve svém každodenním životě 
homofobii; iracionální strach a odpor vůči homosexualitě a lesbičkám, gayům a 
bisexuálům založený na předsudcích. Podobně zažívají transgenderově 
orientované osoby transfobii. 

Diskriminace, homofobie a transfobie ovlivňují životy a rozhodování lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob ve všech 
oblastech společenského života. Od raného školního věku je znevažující výrazy 
užívané pro gaye a lesbičky ve školách učí, že mají zůstat neviditelní; často 
zažívají obtěžování a diskriminaci na pracovišti; v mnoha zemích nemohou 
zabezpečit své vzájemné vztahy jako zákonní partneři; zřídkakdy vidí příznivou 
prezentaci lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných 
osob ve sdělovacích prostředcích; pokud vyhledají léčbu pro sebe nebo svého 
partnera, váhají s odhalením své orientace v prostředí, jež automaticky 
předpokládá heterosexualitu; v domovech pro seniory jsou pochopení a 

Zcela přesný výčet problémů, kterými se tato zpráva zabývá, by 
zněl: „homofobie, transfobie a diskriminace na základě sexuální 
diskriminace, pohlavní identity a vyjádření pohlavní 
příslušnosti“. Definice všech těchto pojmů jsou uvedeny v části 
„Vyjasnění výrazů a pojmů“ v oddílu „Úvod“. Bude-li to 
přesnost smyslu vyžadovat, budou všechny tyto pojmy 
používány v úplném znění. Pro snadnější srozumitelnost se však 
bude v některých částech této zprávy mít za to, že všechny 
uvedené oblasti jsou implicitně součástí pojmů „homofobie“ a 
„diskriminace na základě sexuální orientace“; pro zahrnutí 
těchto dalších oblastí bude někdy použit i výraz „homofobie a 
související problémy“. 
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informovanost o jejich potřebách vzácným jevem. A jsou-li to uprchlíci, kteří 
hledají azyl před pronásledováním ve třetích zemích z důvodu své sexuální 
orientace nebo pohlavní identity, často se jim nevěří, či dokonce jsou prostě 
odmítnuti i v případě, že v zemi, z níž uprchli, je homosexualita trestným 
činem. 

Strach z diskriminace, homofobie a transfobie přispívá k „neviditelnosti“ 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob 
v mnoha částech Evropy a mnoha sociálních prostředích. Lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby si „neviditelnost“ 
často osvojí jako „strategii přežití“, protože cítí rizika spojená s vystavením se 
diskriminaci. To přispívá k poměrně nízkému počtu stížností na diskriminaci na 
základě sexuální orientace, pohlavní identity nebo vyjádření pohlavní 
příslušnosti v celé Evropské unii v porovnání s počtem stížností na diskriminaci 
z jiných důvodů.  

Určité rozdíly mezi členskými státy 

Základní právo na svobodu shromažďování je v řadě členských států 
porušováno buď ze strany veřejných orgánů, nebo útoky „protidemonstrantů“. 
Takové incidenty byly hlášeny v pěti členských státech (Bulharsko, Estonsko, 
Lotyšsko, Polsko a Rumunsko). Kromě toho se v uvedených a v šesti dalších 
členských státech (Bulharsko, Česká republika, Kypr, Maďarsko, Itálie a 
Malta) požadavky na zlepšení práv lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob trvale setkávaly s nepříznivou odezvou ze 
strany některých politiků a představitelů náboženských institucí či skupin.  

V jiných členských státech však organizace lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob pořádaly své přehlídky a 
akce často za účasti vládních ministrů, politických stran a v některých 
případech náboženských organizací: v Nizozemsku se v roce 2008 
zúčastnili přehlídky Canal Pride v Amsterodamu tři ministři vlády 
zastupující kabinet a starosta města Amsterodam. V Rakousku byl mezi 
120 000 účastníky přehlídky v roce 2008 orgán města Vídně pro rovné 
zacházení; ve Švédsku ministr pro záležitosti Evropské unie zahájil v roce 
2008 stockholmskou přehlídku EuroPride, jež přilákala více než 80 000 
účastníků včetně místní luteránské církve; ve Španělsku se madridské 
přehlídky v roce 2008 zúčastnil ministr pro rovnost spolu se stovkami tisíc 
účastníků z celé Evropy; ve Francii se pařížské přehlídky gayů v roce 2008 
zúčastnilo více než půl milionu lidí včetně starosty Paříže. 

Další otázka, která již byla analyzována v právní studii agentury FRA, se týká 
rozdílů mezi členskými státy v oblasti partnerských práv. Čtrnáct členských 
států (Rakousko, Bulharsko, Kypr, Estonsko, Řecko, Maďarsko,1 Irsko, Itálie, 
Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, Rumunsko a Slovensko) nezajišťuje lesbicky, 

1  Maďarsko zavedlo zákon, který stanovil registraci párů stejného pohlaví, maďarský ústavní 
soud však tento zákon v prosinci 2008 zrušil. 
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homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaným osobám žádná 
partnerská práva, tři členské státy (Belgie, Nizozemsko a Španělsko) však daly 
párům stejného pohlaví plná manželská práva. Nedostatek partnerských práv 
znamená, že páry osob stejného pohlaví nemají přístup k řadě práv a výhod, 
kterých požívají páry osob pohlaví opačného. 

Mezi členskými státy existují i značné rozdíly v oblasti postojů veřejnosti 
k lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaným osobám a 
k otázkám, které s nimi souvisejí. Například průzkum Eurobarometr věnovaný 
diskriminaci v roce 2006 zjistil, že pro manželství osob stejného pohlaví je 
většina obyvatel v Nizozemsku (82 procent), ve Švédsku (71 procent) a 
v Dánsku (69 procent), avšak v Rumunsku (11 procent), Lotyšsku (12 procent) 
a na Kypru (14 procent) tak smýšlela jen malá menšina. Zatímco v Nizozemsku 
nevadilo sousedství s homosexuální osobou 91 procentům obyvatel, 
v Rumunsku mělo stejný názor jen 36 procent obyvatel. Průzkum 
Eurobarometr zaměřený na diskriminaci v roce 2008 přinesl podobné výsledky: 
švédští (9,5), holandští a dánští respondenti (9,3) byli s myšlenkou sousedství 
s homosexuální osobou nejvíce „spokojeni“, mnohem menší míra 
„spokojenosti“ však byla zaznamenána v Bulharsku (5,3), v Lotyšsku (5,5) a 
v Litvě (6,1). 

Určité rozdíly uvnitř členských států 

Za zmínku stojí i rozdíly uvnitř členských států, které vyšly v průzkumu 
Eurobarometr najevo. Tyto rozdíly se týkají: (1) osob se zápornými postoji 
k lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaným osobám 
(například starší lidé více než mladší, muži více než ženy, osoby s nižším 
vzděláním více než osoby se vzděláním vyšším); (2) situací, kdy jsou lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby obvykle 
hodnoceny záporněji (například při péči o děti či výuce dětí nebo v postavení 
blízkých příbuzných vyvolávají nepřátelštější reakce než jako přátelé či lékaři); 
a (3) osob nejvíce postižených nenávistně motivovanými trestnými činy a 
šikanou (například mladí lidé více než lidé starší).  

Postoje k lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaným osobám  

Podle průzkumu Eurobarometr se postoje k lesbicky, homosexuálně, bisexuálně 
a transsexuálně orientovaným osobám v jednotlivých členských státech 
Evropské unie značně liší v závislosti na souvislostech, v nichž se o tyto osoby 
jedná. Nejkladnější výsledky jsou uváděny v případě otázky, zda by lidé chtěli 
homosexuální osobu za svého souseda. Nejzápornější výsledky se týkají 
dotazu, zda by mělo být homosexuálním osobám povoleno adoptovat děti. 

V zemích, kde práva lesbicky, homosexuálně a bisexuálně orientovaných osob 
včetně práva na zákonné partnerství chrání silné právní předpisy, jsou obecné 
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postoje vůči lesbicky, homosexuálně a bisexuálně orientovaným osobám 
kladnější. 

Postoje vůči transgenderově orientovaným osobám jsou v porovnání s postoji 
vůči lesbicky, homosexuálně a bisexuálně orientovaným osobám nepříznivější.  

Nenávistně motivované trestné činy a nenávistné výroky  

Homofobní trestné činy motivované nenávistí ovlivňují lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby několika 
způsoby. Nejčastěji zaznamenávaným druhem incidentu motivovaného 
nenávistí je slovní agrese, k níž obvykle dochází na veřejnosti. Mladí lidé jsou 
útokům vystaveni více než ostatní věkové skupiny (včetně šikany ve škole), 
přičemž lesbické a bisexuální ženy zažívají sexuální útoky nebo útoky 
v soukromí s větší pravděpodobností než gayové nebo bisexuální muži. 
Pachateli jsou obvykle mladí muži ve skupinách. V posledních letech bylo 
zaznamenáno několik útoků na transgenderově orientované osoby, které 
skončily smrtí.  

Stejně jako u ostatních podob trestných činů motivovaných nenávistí je 
hlavním znakem trestných činů vyvolaných homofobií či transfobií 
nedostatečné oznamování. Ve většině členských států chybí nástroje nezbytné 
k oznamování takových incidentů policii, například oznámení formou vyplnění 
formuláře nebo oznamování pomocí třetí strany či s asistencí. Ve většině 
členských států nejsou policisté vhodně vyškoleni pro zjišťování a řešení 
trestných činů motivovaných nenávistí. Nedostatečné oznamování se vysvětluje 
i tím, že většina obětí z řad lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob váhá se zveřejněním své pohlavní identity, často z toho 
důvodu, že úřady nepřistupují k jejich situaci citlivě nebo postrádají odbornou 
přípravu v oblasti řešení takových incidentů na podporu oběti. Nedostatečné 
oznamování je závažný problém, protože vede k oficiálním číslům, jež 
neodhalují skutečný rozsah problému. Kromě toho v celé Evropské unii 
probíhá výzkum počtu, povahy, pachatelů či obětí homofobních nebo 
transfobních trestných činů motivovaných nenávistí jen ve velmi malé míře. 

V některých členských státech jsou problémem útoky na místa, kde se lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby zdržují. Zařízení 
nevládních organizací pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientované osoby byla napadena vandaly a další místa využívaná k setkávání 
byla vypálena nebo byli jejich klienti závažným způsobem obtěžováni či 
napadáni. 

K nenávistným výrokům namířeným proti lesbicky, homosexuálně, bisexuálně 
a transsexuálně orientovaným osobám dochází mimo jiné v rámci politických 
debat o právech těchto osob nebo během demonstrací odpůrců na veřejných 
akcích lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob, 
například pochodech Gay Pride. Ve sdělovacích prostředcích se objevují 
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homofobní prohlášení politických a náboženských představitelů. V těchto 
prohlášeních jsou lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientované osoby často vykreslovány jako abnormální, nemocné, deviantní, 
spojené s trestnou činností, nemorální či sociálně destabilizující. 

Internet je jako platforma pro zveřejňování nenávistných výroků oblastí 
zvláštního zájmu. Během výzkumu v terénu nevládní organizace pro lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby a vnitrostátní 
orgány pro rovné zacházení zdůraznily, že v důsledku povahy internetu není 
odhalování ani trestní stíhání pachatelů snadné. 

Svoboda shromažďování  

Lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby 
uplatňují své právo na svobodu shromažďování při boji proti homofobii a 
kampaních za práva lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob – nejviditelněji během přehlídek Gay Pride či podobných 
shromáždění a akcí. V posledních letech byly zákazy či správní překážky 
zdrojem problémů při organizaci zákonných a mírumilovných demonstrací 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob 
v Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, Rumunsku a Bulharsku, přestože se 
s výjimkou Litvy následně nevládním organizacím pro lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientované osoby podařilo akce v uvedených 
členských státech realizovat.  

V některých členských státech nebyly veřejné orgány schopny či ochotny 
zajistit bezpečnost účastníků demonstrací lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob před útoky odpůrců těchto demonstrací. Za 
posledních pět let došlo k útokům tohoto druhu ve Švédsku, Estonsku, 
Lotyšsku, Polsku, České republice, Maďarsku, Itálii, Rumunsku a Bulharsku. 
Tyto incidenty často provázela homofobní veřejná prohlášení či nenávistné 
výroky. 

V některých členských státech se nevládní organizace pro lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby setkaly i 
s problémy při najímání prostor pro politickou či kulturní činnost a organizátoři 
veřejných debat o lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osobách narazili na obtíže při získávání přístupu na místa 
věnovaná kulturní a politické činnosti. 

Trh práce 

Díky neviditelnosti lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob a poměrně nízké míře zaznamenaných stížností je skutečný 
rozsah homofobie, transfobie a diskriminace na základě sexuální orientace a 
pohlavní identity obtížně měřitelný. Tento jev lze částečně vysvětlit obecně 
nízkým povědomím o právech spolu s tím, že lesbicky, homosexuálně, 
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bisexuálně a transsexuálně orientované osoby váhají potvrdit svou sexuální 
orientaci, pohlavní identitu nebo vyjádření pohlavní příslušnosti ve veřejném 
soudním řízení. Výzkum a zprávy nevládních organizací však naznačují, že 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby jsou na 
pracovišti často vystaveny homofobii a diskriminaci v řadě podob: přímá 
diskriminace, obtěžování, šikana, zesměšňování a společenské „vyřazení ze 
hry“.  

Mnoho pracovišť není pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientované pracovníky považováno za „bezpečná“. Ačkoli se údaje liší podle 
vnitrostátních souvislostí, studie a rozhovory prováděné v terénu prokazují, že 
většina lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob 
obecně váhá odhalit svou sexuální orientaci na pracovišti.  

Určující vliv na rozhodování lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob o otevřenosti v otázce jejich orientace hrají i 
špatné zkušenosti z minulosti, strach z diskriminace, riziko propuštění a kvalita 
pracovního prostředí a existují důkazy o tom, že skrývaná sexuální orientace 
může nepříznivě ovlivnit zdraví a duševní pohodu lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných pracovníků. 

Existence politik v oblasti rovného zacházení a rozmanitosti na pracovišti a 
rozhodující úloha vedení při provádění takových politik určují, zda budou 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby vnímat 
své pracovní prostředí jako bezpečné a přístupné všem. Je prokázáno, že 
efektivní právní předpisy pro rovnost v oblasti zaměstnání dávají lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaným osobám práva na 
podání formální stížnosti v případech diskriminace.  

Vzdělávání 

Případy šikany a obtěžování lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob jsou z prostředí vzdělávacích zařízení 
hlášeny v celé Evropské unii. Slovní projevy homofobie a transfobie jsou běžné 
a slovo „gay“ se často užívá hanlivým způsobem. 

Šikana a obtěžování mají pro mladé lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby závažné důsledky, ovlivňují jejich studijní 
výsledky a duševní pohodu. Takové zkušenosti mohou vést ke společenské 
marginalizaci, špatnému zdravotnímu stavu nebo předčasnému ukončení školní 
docházky. Stávající výzkum a rozhovory s nevládními organizacemi pro 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby 
prokazují, že školské úřady v celé Evropské unii věnují homofobii a šikaně 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob jen 
malou pozornost. Výzkum rovněž ukazuje, že učitelům chybí povědomí, 
motivace, dovednosti a nástroje pro rozpoznání a řešení takových problémů.  
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Další problém, na který nevládní organizace upozorňují, spočívá v tom, že 
v oblasti vzdělávání ve většině členských států Evropské unie chybí uznání, 
zastoupení a kladný obraz lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob, protože to přispívá k nedostatečné informovanosti, 
citlivosti a nedostatečnému pochopení, což zvyšuje společenskou izolaci 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných studentů. 
Učitelé jsou jen zřídkakdy odborně vyškoleni, připraveni nebo ochotni 
diskutovat o otázce sexuální identity a orientace. 

Zdravotní péče 

Určité z výzkumu vyplývající důkazy naznačují, že lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientované osoby zažívají diskriminaci v oblasti 
zdravotní péče. K negativním zkušenostem patří označování jejich sexuální 
orientace za poruchu nebo nemoc. Skutečný rozsah diskriminace lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob v oblasti 
zdravotní péče je však obtížné určit, protože tyto osoby mají sklon svou 
sexuální orientaci skrývat.  

Studie a rozhovory provedené v terénu odhalují pozitivní i negativní reakce 
zdravotnických pracovníků v případech, kdy lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaná osoba odhalí svou sexuální orientaci 
nebo pohlavní identitu. Negativní postoje vůči lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaným lidem nebo pocit, že existuje riziko 
střetu s takovými postoji, může některé lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby vést k tomu, že se vyhýbají využití zdravotní 
péče.  

Kromě toho je velkým problémem obecný zdravotní stav lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob. Existující 
výzkum udává vzájemný vztah homofobie, transfobie, obtěžování nebo 
marginalizace a obecně horšího duševního a fyzického zdraví lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob. Nevládní 
organizace pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované 
osoby a dotazované veřejné orgány uváděly u lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob vyšší počet případů špatného 
duševního zdraví, sebevražd a závislosti na drogách.  

A konečně, neuznávání partnerů stejného pohlaví za „nejbližší příbuzné“ 
působí obtíže v přístupu k informacím a při rozhodování o zdraví a léčbě 
partnera, jakož i problémy při návštěvách v nemocnici. 

Náboženské instituce  

Reakce náboženských institucí na lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby a práva těchto osob se značně liší. V několika 
členských státech se představitelé církve aktivně zapojují do politických debat 
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o právech lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných 
osob a často mobilizují a lobbují proti přijetí těchto práv. V některých 
případech vedly náboženské skupiny i kampaně proti akcím lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob. Jako 
zaměstnavatelé využívaly někdy náboženské instituce výjimky 
z antidiskriminačních právních předpisů proti lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaným zaměstnancům. 

Na druhé straně existují i příklady náboženských institucí a organizací, které 
vykročily lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaným 
lidem vstříc.  

Sport  

Ve sportovním prostředí se objevuje homofobie a žít v tomto prostředí jako 
otevřeně lesbicky, homosexuálně, bisexuálně či transsexuálně orientovaná 
osoba zřejmě znamená značnou výzvu. Homofobie se projevuje různými 
způsoby, jak v kultuře fanoušků, tak mezi sportovci, a při užívání homofobního 
jazyka k zesměšňování soupeřů či rozhodčích.  

Klíčovým zjištěním v oblasti sportu je významně nízká viditelnost lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob. Má se za to, že 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby mají 
v oblasti sportu jen málo možností otevřeně vyjádřit svou orientaci v důsledku 
rizika obtěžování, homofobie či odmítavých postojů ze strany ostatních členů 
sportovního klubu. 

Nevládní organizace pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientované osoby ve Španělsku a Spojeném království konstatují, že 
tělovýchovná sdružení se jen ve velmi omezené míře zaměřují na zařazování 
homofobie do programu opatření proti diskriminaci, zvláště v porovnání se 
snahou zabývat se rasismem ve sportu. 

Sdělovací prostředky  

Ve sdělovacích prostředcích v některých členských státech se lze stále setkat 
s homofobními výroky, zatímco homosexualita je v různé míře stále 
považována za tabu. V celé Evropské unii jsou lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientované osoby ve sdělovacích prostředcích málo 
viditelné, přičemž gayové jsou viditelnější než lesbičky či transsexuálové.  

Lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby jsou ve 
sdělovacích prostředcích představovány různými stereotypními formami. 
Používání poloerotických ilustrací u článků o tématech, jež jsou pro lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby velmi významná, 
přispívá k předsudkům a posiluje myšlenku, že sexuální orientace znamená jen 
sexuální aktivitu a preference. Pro novináře v celé Evropské unii by bylo dobré, 
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kdyby více porozuměli problémům lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob, aby mohli podávat zprávy reprezentativním 
a vyváženým způsobem.  

Existují však i doklady o tom, že se věci pozvolna mění, a některé studie již 
v celé Evropské unii ve sdělovacích prostředcích zaznamenávají nárůst počtu 
zpráv s vytříbenějším a informovanějším pohledem na lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientované osoby a problémy s nimi spojené. 

Azyl 

Přestože všechny členské státy uznávají pronásledování na základě sexuální 
orientace a pohlavní identity za platný důvod pro udělení azylu, v mnoha 
členských státech jsou postupy podání žádosti o azyl nadále nejasné.  

Lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby čelí 
v postupu žádání o azyl zvláštním obtížím, protože otevřeně sdělovat intimní, 
sexuální nebo tabuizované informace veřejným orgánům může být obtížné. 
Kromě toho pracovníci a techniky vedení rozhovorů tuto obtíž často neberou na 
vědomí. Znalosti orgánů v oblasti podmínek pro lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientované osoby v jejich zemích původu, které se 
využívají k určování statutu uprchlíka, jsou často jen povrchní. 

Několik žadatelů o azyl ze skupiny lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob bylo odmítnuto buď z důvodu, že jejich 
tvrzení o homosexuální orientaci bylo považováno za nedůvěryhodné, nebo na 
základě předpokladu, že ve své zemi původu mohou jako homosexuálové žít „v 
soukromí“ (tzn. nepřiznat svou sexuální orientaci).  

Lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaným žadatelům 
o azyl ve vazebních centrech chybí informace a mohou zažívat společenskou 
izolovanost a zneužívání z důvodu své sexuální orientace nebo pohlavní 
identity. 

Vícenásobná diskriminace  

Lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby tvoří 
různorodou skupinu a může jim hrozit diskriminace ze dvou či více důvodů. 
V kombinaci s identitou lesbicky, homosexuálně, bisexuálně či transsexuálně 
orientované osoby se může diskriminace a vyloučení osoby se zdravotním 
postižením, osoby starší nebo příslušející k etnické či náboženské menšině 
násobit.  

Etnickým menšinám hrozí diskriminace z důvodu sexuální orientace nebo 
pohlavní identity uvnitř jejich společenství etnické menšiny a diskriminace 
z důvodu rasy nebo etnického původu ve společenství lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob.  
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Lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby se 
zdravotním postižením mohou mimo jiné ze strany pečovatelů a příslušníků 
samotného společenství lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob pociťovat „asexualizaci“. Kromě toho vytvářejí prostory, 
bary a místa pro setkávání lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob, kde neexistuje možnost vhodného přístupu, překážky pro 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby se 
zdravotním postižením, jež se pokoušejí zapojit do společenství stejně 
orientovaných osob. 

Některé lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby 
v pečovatelských zařízeních a domovech pro seniory čelí společenské izolaci a 
stereotypnímu přístupu ze strany pracovníků a ostatních obyvatel zařízení.  

Transgenderově orientované osoby  

K transgenderově orientovaným osobám patří osoby s pohlavní identitou 
odlišnou od pohlavní identity, která jim byla přisouzena při narození, a 
osoby, jež chtějí svou pohlavní identitu představovat jinak, než jak jim 
bylo přisouzeno při narození. Do této skupiny patří i osoby, jež se 
prezentují v rozporu s očekáváním ohledně role určené pohlavní 
příslušností, jež jim byla přisouzena při narození, pomocí oděvu, doplňků, 
kosmetiky nebo úprav těla. Kromě mnoha jiných zahrnuje tato skupina 
osoby s transgenderovou orientací na rozhraní mezi mužským a ženským 
pohlavím, transsexuály, transvestity a cross-dressery.  

Transgenderově orientované osoby čelí transfobii a diskriminaci na základě své 
pohlavní identity a vyjádření pohlavní příslušnosti, nikoli nezbytně v důsledku 
své sexuální orientace. Transgenderově orientované osoby mohou být 
heterosexuální, homosexuální či bisexuální.  

K diskriminaci transgenderově orientovaných osob dochází ve všech oblastech, 
které tato zpráva zkoumala, zvláště pak jsou terčem nenávistně motivovaných 
trestných činů a nenávistných výroků. Diskriminace v oblasti zdravotní péče a 
zaměstnání je výraznější. Průzkumy ukazují, že transgenderově orientované 
osoby čelí negativnějším postojům než osoby lesbicky, homosexuálně a 
bisexuálně orientované. 
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Stanoviska 
Podle čl. 4 odst. 1 písm. d) nařízení Rady č. 168/2007 je Agentura Evropské 
unie pro základní práva pověřena úkolem spočívajícím v sestavování 
stanovisek určených orgánům Unie a členským státům. Na základě zjištění této 
sociální analýzy zastává agentura vedle stanovisek obsažených v její právní 
analýze i stanoviska následující. 

1. Agentura pro základní práva vítá návrh směrnice Rady o provádění zásady 
rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, 
zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci, který předložila Evropská 
komise dne 2. července 20082. Tato nová směrnice by rozšířila oblast 
uplatňování stávajících právních předpisů Evropské unie, které diskriminaci 
z výše uvedených důvodů zakazují, pouze však v oblasti zaměstnání, povolání 
a odborné přípravy. Agentura je přesvědčena, že pozměňovací návrhy 
předložené v návrhu zprávy Evropského parlamentu ze dne 14. ledna 2009 
návrh Komise dále zlepšují3. 

Posílit provádění antidiskriminačních právních předpisů  

2. Kampaň Evropské komise pro zvyšování povědomí nazvaná „Pro 
rozmanitost. Proti diskriminaci“, jež byla zahájena v roce 2003, by měla být 
dále posílena a propojena s příslušnými činnostmi vlády a občanské společnosti 
v členských státech. 

3. Evropská komise by měla zvážit zesílení svých snah o efektivní sdílení vzorů 
osvědčených postupů při uplatňování antidiskriminačních právních předpisů 
s členskými státy, zejména prostřednictvím sítě EQUINET, evropské sítě 
vnitrostátních orgánů pro rovné zacházení. 

4. Členské státy, které tak dosud neučinily, se vybízejí, aby zvážily rozšíření 
oblasti působnosti stávajících orgánů pro rovné zacházení tak, aby do jejich 
pravomocí začlenily i diskriminaci na základě sexuální orientace, a aby 
poskytly přiměřené zdroje, které by umožnily zajištění právní i psychosociální 
podpory pro oběti diskriminace. 

2  Návrh směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na 
náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci {SEK(2008) 
2180} {SEK(2008) 2181} /* KOM/2008/0426 v konečném znění - CNS 2008/0140 */k 
dispozici na adrese http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0426:CS:HTML (20.1.2009). 

3  Evropský parlament, Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, 
2008/0140(CNS)  

 14.1.2009, návrh zprávy o návrhu směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení 
s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální 
orientaci, k dispozici na adrese 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&language=C
S&reference=PE418.014 (20.1.2009).  
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5. Členské státy se vybízejí, aby rozvinuly nebo posílily stávající kampaně pro 
zvyšování povědomí zaměřené na otázky lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob. Organizace lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob by se měly účastnit plánování a 
provádění takových projektů, a vytvářet tak silná partnerství více subjektů. 

6. Členské státy se vybízejí, aby rozvinuly nebo posílily stávající iniciativy pro 
zvyšování povědomí a vzdělávání určené zvláště státním úředníkům na všech 
úrovních vlády a zaměřené na témata týkající se lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob a zásad a povinností v oblasti 
rovného zacházení a zákazu diskriminace obsažených ve vnitrostátních 
právních předpisech, právních předpisech Evropské unie a mezinárodních 
nástrojích v oblasti lidských práv (včetně judikatury Evropského soudního 
dvora a Evropského soudu pro lidská práva) a aby do plánování a provádění 
takových činností zapojily organizace lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob. 

7. Členské státy se vybízejí, aby prováděly „audity rozmanitosti“ a rozvíjely 
politiky pro rovné zacházení a rozmanitost týkající se všech důvodů 
diskriminace na všech úrovních své státní správy, a poskytovaly tak ostatním 
zaměstnavatelům příklad „osvědčených postupů“. 

Bojovat s nenávistně motivovanými trestnými činy 

8. Členské státy by měly zvážit vypracování jednoduchých a všem přístupných 
pracovních definic nenávistně motivovaných trestných činů, jež by používala 
veřejnost při oznamování takových trestných činů a policie při jejich evidenci, 
jakož i efektivních nástrojů usnadňujících oznamování, například 
oznamovacích formulářů a zařízení pro oznamování prostřednictvím třetích 
stran, které veřejnosti umožní oznamovat nenávistně motivované trestné činy 
na jiných místech než na policejních služebnách. 

9. Členské státy by měly přijmout praktická opatření pro zvyšování povědomí 
orgánů pro prosazování práva o otázkách týkajících se lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob a zajišťovat vhodnou odbornou 
přípravu policie pro řešení případů nenávistně motivovaných trestných činů, 
zejména pokud jde o podporu oběti a systematickou evidenci incidentů. 
V tomto ohledu lze čerpat z rozsáhlé práce OBSE v oblasti nenávistně 
motivovaných trestných činů a příručky, kterou vypracovala asociace ILGA-
Europe pro sledování a oznamování homofobních a transfobních incidentů. 

10. Členské státy by měly zajistit, aby pracovníci orgánů pro prosazování práva 
vyšetřovali homofobní trestné činy stejně kvalitně jako ostatní formy trestné 
činnosti. Úzká spolupráce například prostřednictvím partnerství více subjektů 
za aktivní účasti organizací lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob, zvláště v oblasti podpory obětí, usnadní činnost policie 
budováním důvěry nutné k lepšímu oznamování homofobních trestných činů.  
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Chránit právo na svobodu shromažďování 

11. Členské státy, a zvláště místní a regionální orgány, by měly formou 
poskytování zdrojů a ochrany před homofobními protidemonstracemi 
usnadňovat organizacím lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob jejich snahu o pořádání významných akcí, například 
přehlídek Gay Pride, jež zvyšují veřejné povědomí o otázkách lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob a dávají těmto 
osobám větší práva, zejména pokud takové organizace nezískávají žádnou 
finanční či jinou podporu ze strany státu.  

12. Členské státy, a zvláště místní a regionální orgány, by v této souvislosti 
měly zohlednit doporučení 211 (2007) Kongresu místních a regionálních 
samospráv v Radě Evropy4 o svobodě shromažďování a projevu pro lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby, které mimo jiné 
požaduje: uplatňování (připravovaných) pokynů ke svobodě pokojného 
shromažďování, které vypracovala komise expertů úřadu OBSE pro 
demokratické instituce a lidská práva pro svobodu shromažďování; důsledné 
vyšetřování všech případů násilí nebo nenávistných výroků při akcích lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob nebo akcí, jež 
s těmito osobami souvisí; pozitivní opatření požadovaná Evropským soudem 
pro lidská práva k zaručení skutečné svobody shromažďování a projevu na 
vnitrostátní, místní a regionální úrovni; konzultace se skupinami lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob při reformách 
právních opatření zasahujících do oblasti svobody projevu či shromažďování. 

Zlepšit azylová řízení a podmínky 

13. Členské státy by měly vypracovat konkrétní kritéria a pokyny pro zacházení 
s lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovanými žadateli o 
azyl a řešení otázek sexuální orientace a pohlavní identity při postupech podání 
žádosti. V tomto ohledu by se orgány mohly řídit velmi užitečným Pokynem 
úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky o nárocích uprchlíků týkajících se 
sexuální orientace a pohlavní identity5, který byl zveřejněn dne 21. listopadu 
2008. 

14. Členské státy by měly zajistit, aby pracovníci, kteří se zabývají lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovanými přistěhovalci a 
žadateli o azyl, měli povědomí o otázkách sexuální orientace a pohlavní 
identity a byli vhodně školeni pro jednání s těmito osobami.  

4  K dispozici na adrese 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1099699&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&Bac
kColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864 (5.2.2009). 

5  Vysoký komisař OSN pro uprchlíky, UNHCR Guidance Note on Refugee Claims Relating to 
Sexual Orientation and Gender Identity (Pokyn úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky o 
nárocích uprchlíků týkajících se sexuální orientace a pohlavní identity) 21. listopadu 2008, k 
dispozici na adrese: http://www.unhcr.org/refworld/docid/48abd5660.html (5.2.2009). 
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15. Členské státy by měly věnovat zvláštní pozornost speciálním potřebám a 
problémům lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných 
osob držených ve vazebních střediscích. 

Zajistit rovné zacházení na trhu práce 

16. Sociální partneři by měli usnadnit aktivní účast lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob ve svých organizacích a 
povzbuzovat zaměstnavatele ve veřejném i soukromém sektoru k přijímání a 
provádění politik pro rozmanitost a rovné zacházení na pracovišti. 

Zajistit rovné zacházení v oblasti zdravotní péče 

17. Členské státy by měly povzbuzovat příslušné organizace a instituce k tomu, 
aby do vnitrostátních průzkumů v oblasti zdravotní péče zahrnovaly hledisko 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob. 

18. Členské státy by měly spolu se zástupci odborníků v oblasti zdravotní 
péče a organizací lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob zkoumat situaci v oblasti přístupu ke službám 
zdravotní péče a konkrétní problémy, jimž lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientované osoby čelí, zvláště jejich možnost 
nárokovat status „nejbližšího příbuzného“. V tomto ohledu by podobná 
partnerství více subjektů usnadnila přípravu cílených politik pro zajištění 
kvalitní zdravotní péče odpovídající konkrétním potřebám lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob.  

19. Členské státy by měly rovněž zajistit, aby poskytovatelé zdravotní péče 
informovali a školili své zdravotnické a nezdravotnické pracovníky v oblasti 
otázek etiky a rozmanitosti a zvyšovali tak jejich povědomí o otázkách 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob a 
zlepšovali poskytování služeb lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaným osobám. 

20. Členské státy by měly zajistit dodržování všech práv na informovaný 
souhlas v oblasti postupů týkajících se intersexuálních dětí. Lékařské asociace 
by měly zajistit, aby jejich členové byli plně informováni o současných 
trendech v etice, léčbě a péči o intersexuální osoby. 

21. Členské státy se vybízejí, aby v rámci činností a politik zaměřených na 
zlepšení života seniorů vzaly v úvahu situaci a zvláštní problémy lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných seniorů. 

Zajistit rovné zacházení a účast v oblasti sportu 

22. Členské státy se vybízejí, aby spolupracovaly se sportovními organizacemi 
a kluby fanoušků v boji proti homofobním incidentům a nenávistným výrokům 
při sportovních akcích, podporovaly je při přípravě kampaní pro zvyšování 
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povědomí a uplatňovaly pravidlo „nulové tolerance k nenávistným 
incidentům“. 

23. Sportovní organizace či instituce by měly zvážit přípravu programů pro 
zvyšování povědomí o otázkách lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob pro své pracovníky, trenéry a sportovce, 
jakož i politik v oblasti rozmanitosti, a zvláště politik zaměřených na sexuální 
obtěžování související se sexuální orientací a pohlavní identitou. 

24. Sportovní organizace či instituce by měly přijmout nezbytná opatření, aby 
zajistily, že lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaní 
sportovci a trenéři budou moci, pokud se tak rozhodnou, bezpečně otevřeně 
projevovat svou pohlavní identitu, aniž by měli obavy z nepříznivých důsledků. 

25. Sportovní organizace či instituce by měly zajistit, aby sexuální orientace či 
pohlavní identita trenérů nebo sportovců nebyla činitelem uvažovaným při 
rozhodování o způsobilosti pro týmy, trenérské funkce nebo sportovní ceny. 

Zlepšit zpravodajství ve sdělovacích prostředcích 

26. Sdělovací prostředky se vybízejí, aby do svých postupů/kodexů chování 
zařadily odkaz na lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientované osoby a otázky s nimi související a aby pro novináře zajistily 
formální a neformální odbornou přípravu v oblasti rozmanitosti zvyšující 
povědomí o otázkách lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob a vyhýbající se nenávistným výrokům. V tomto ohledu 
poskytuje užitečné odkazy nedávno zveřejněný manuál Rady Evropy věnovaný 
nenávistným výrokům6. 

Zajistit rovné zacházení a účasti v oblasti vzdělávání 

27. Evropská komise by měla zvážit uplatnění otevřené metody koordinace pro 
usnadnění výměny osvědčených postupů ohledně strategií a politik, které mají 
řešit míru předčasného ukončování školní docházky a sociální marginalizaci 
mladých lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných 
osob v souvislosti s šikanou, diskriminací a vyloučením.  

28. Evropská komise by měla také zvážit uplatnění otevřené metody 
koordinace pro usnadnění výměny osvědčených postupů ohledně strategií a 
politik, jež vyvinuly členské státy, které přijaly zvláštní politiky pro lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby v oblasti 
vzdělávání, jako je Irsko, Švédsko a Spojené království. 

29. Členské státy by měly zajistit, aby školy zajišťovaly atmosféru bezpečí, 
podpory a ujištění pro mladé lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby a aby bojovaly proti stigmatizaci a 

6 Anne Weber (2009), Manuel sur le discours de haine, Rada Evropy. 
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marginalizaci homosexuality a odlišných pohlavních identit. V tomto ohledu by 
měly školské úřady zavést konkrétní politiky proti šikaně, které by jasně 
prohlašovaly, že homofobní nadávky, šikana a obtěžování nebudou tolerovány. 
Školské úřady by měly také zajistit přístup k podpůrným mechanismům a 
informacím pro mladé lidi, kteří se identifikují jako lesbičky, homosexuálové či 
bisexuálové. 

30. Členské státy by měly zajistit, aby školní osnovy nepřehlížely otázky 
sexuální orientace a aby byly lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby představovány s respektem a důstojně, 
v souladu se základními hodnotami Evropské unie, kterými jsou rovné 
zacházení, zákaz diskriminace a respektování různorodosti. V této souvislosti 
by školské úřady měly dále rozvíjet své formální a neformální prvky 
vzdělávání v oblasti lidských práv podle manuálu Rady Evropy pro vzdělávání 
o lidských právech nazvaného „COMPASS“. 

Zlepšit znalosti prostřednictvím výzkumu a shromažďování údajů  

31. Evropská komise se vybízí, aby prosazovala více výzkumu problematiky 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob 
v kontextu svého sedmého rámcového programu pro výzkum a technologický 
rozvoj (2007–2013) v rámci jeho programu sociálně-ekonomických a 
humanitních věd a aby v osmém rámcovém programu (2014–2020) v rámci 
jeho programu sociálně-ekonomických a humanitních věd zvážila přípravu 
zvláštní oblasti výzkumu zaměřeného na lesbicky, homosexuálně, bisexuálně, 
transsexuálně a transgenderově orientované osoby. Je třeba upozornit, že 
výzkum lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných 
osob může být „slepý“ k transgenderovým otázkám a že by problémy 
specifické pro transgenderově orientované osoby (například rozpoznání 
pohlavní příslušnosti) neměly být opomenuty. 

32. Členské státy by měly povzbuzovat a vhodně financovat kvalitativní a 
kvantitativní výzkum diskriminace na základě sexuální orientace, pohlavní 
identity a vyjadřování pohlavní příslušnosti ve všech oblastech života a 
rozsahu, povahy, příčin a dopadů homofobie a transfobie. 
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Úvod 
 

 
Vladimír Špidla, komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a rovné 
příležitosti7 
 

 
Thomas Hammarberg, komisař Rady Evropy pro lidská práva8 
 

Shromažďování objektivních a spolehlivých údajů o homofobii, transfobii a 
diskriminaci má pro pochopení a ochranu práv lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob zásadní význam. Poprvé 
v Evropské unii byly shromážděny a analyzovány údaje a informace ze 
zjištění různých výzkumů zaměřených na otázky lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob na základě průzkumu literatury, 
dotazníků, zpráv o situaci v jednotlivých zemích9, které vypracovali 
vnitrostátní výzkumní pracovníci, rozhovorů s vnitrostátními orgány pro rovné 
zacházení, nevládními organizacemi a veřejnými orgány ve všech 27 členských 
státech Evropské unie a výsledků dvou setkání u kulatého stolu, na nichž se 
sešli odborníci z občanské společnosti lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob. 

7  Projev komisaře Vladimíra Špidly na mezinárodní konferenci o právech lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob, která se konala v Montrealu, k 
dispozici na adrese http://www.ilga-europe.org/Europe/News/International-Conference-on-
LGBT-Rights-Montreal/Speech-by-Commissioner-Vladimir-Spidla-at-the-international-
conference-on-LGBT-rights-in-Montreal (4.1.2009). 

8  Stanovisko z roku 2008 k dispozici na adrese 
http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/080514_en.asp (14.8.2008). 

9  Zprávy o situaci v jednotlivých zemích, jejichž vypracování zadaly Dánský institut pro lidská 
práva a poradenská firma COWI, vydává agentura FRA v zájmu transparentnosti. Výklady a 
stanoviska jsou výklady a stanovisky autorů a nemusejí nutně odrážet postoj nebo stanovisko 
agentury FRA. 

„Někdy se říká, že ochrana lidských práv lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob znamená zavádění 
nových práv. To je nedorozumění. Všeobecná deklarace lidských 
práv a schválené úmluvy stanoví, že lidská práva platí pro každého 
a nikdo by neměl být vylučován.“ 

„Dodržování práv osob bez ohledu na jejich sexuální orientaci je 
jedním z hlavních kritérií dodržování lidských práv obecně … 
především je nutné všemi možnými způsoby bojovat proti 
stereotypům a předsudkům. Homofobie je předsudek, který 
považuji za zvláště odporný a neodůvodněný.“ 
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Hlavní část této zprávy je tematicky členěna a zahrnuje následující samostatná i 
průřezová témata:  

• postoje k lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaným osobám, 

• nenávistně motivované trestné činy a nenávistné výroky, 

• svoboda shromažďování, 

• trh práce, 

• vzdělávání, 

• zdraví, 

• náboženské instituce, 

• sport, 

• sdělovací prostředky, 

• azyl, 

• vícenásobná diskriminace.  

Otázky transfobie a diskriminace na základě pohlavní identity a vyjádření 
pohlavní příslušnosti prostupují celou zprávou a ve zvláštním oddílu jsou 
diskutovány specifické problémy.  

Každý oddíl obsahuje údaje a informace z rozhovorů se zúčastněnými subjekty 
(nevládní organizace pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientované osoby, veřejné orgány a vnitrostátní orgány pro rovné zacházení), 
dotazníky a zprávy o situaci v jednotlivých zemích, které vypracovali 
vnitrostátní výzkumní pracovníci, jakož i ostatní existující výzkumné výsledky 
a údaje. Seznam vnitrostátních výzkumných pracovníků viz příloha 1. 

Každý oddíl upozorňuje na významné problémy a uvádí příklady na základě 
studií, průzkumů, oficiálních číselných údajů či jednotlivých případů z různých 
členských států, které by měly být vnímány jako ilustrace obecných tendencí a 
podmínek pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované 
osoby v jednotlivých členských státech a celé Evropské unii. 

Zpráva popisuje hlavní sociální aspekty situace v oblasti práv a ochrany před 
diskriminací a uvádí, zda a jakým způsobem pociťují lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientované osoby homofobii, transfobii a 
diskriminaci a jak to ovlivňuje jejich životy. V tomto smyslu zpráva vychází 
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z již zveřejněné komplexní právní analýzy, kterou také doplňuje10. Společně 
poskytují agentuře pro základní práva nutné podklady pro vypracování 
stanovisek agentury ke způsobům řešení zjištěných problémů.  

Vyjasnění výrazů a pojmů  
Agentura pro základní práva uskutečňuje svou činnost v oblasti diskriminace na 
základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo 
přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace nebo 
diskriminace příslušníků menšin a jakékoliv kombinace těchto důvodů 
(vícenásobné diskriminace) na základě norem Evropské unie a mezinárodních 
norem, jejichž cílem je bojovat proti diskriminaci, prosazovat rovné zacházení 
a zaručovat základní práva. Tyto normy obsahují definice, výrazy a pojmy, 
které stanoví rámec pro metodiku shromažďování údajů a analytickou činnost 
agentury.  

Diskriminace11 znamená méně příznivé zacházení s osobou nebo skupinou 
v porovnání se zacházením s jinou osobou nebo skupinou z různých 
důvodů včetně sexuální orientace (přímá diskriminace) nebo situaci, kdy je 
pravděpodobné, že zdánlivě neutrální ustanovení znevýhodní skupinu osob 
na základě stejných důvodů diskriminace, není-li objektivně odůvodněno 
(nepřímá diskriminace).12 Obtěžování se považuje za formu diskriminace, 
pokud dojde k nežádoucímu chování souvisejícímu s kterýmkoli 
z uvedených důvodů, které má za účel nebo za následek narušení 
důstojnosti osoby a vytvoření zastrašující, nepřátelské, ponižující, 
pokořující nebo urážlivé atmosféry. Obtěžování může zahrnovat jediný 
incident nebo několik incidentů za určitou dobu. Může nabývat mnoha 
podob, například: hrozeb, zastrašování nebo slovních urážek; nevítaných 
poznámek či žertů o sexuální orientaci, pohlavní identitě nebo vyjádření 
pohlavní příslušnosti13. 

Nenávistně motivovaný trestný čin vůči lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaným osobám se týká jakéhokoli 
trestného činu včetně trestných činů proti osobám či majetku, kdy byly 
oběť, prostory nebo cíl trestného činu zvoleny v důsledku svého 
skutečného nebo zdánlivého spojení se skupinou lesbicky, homosexuálně, 

10  Agentura Evropské unie pro základní práva (2008), Homofobie a diskriminace na základě 
sexuální orientace a pohlavní identity v členských státech Evropské unie: část 1 – právní 
analýza, FRA 2008. 

11 Je použita definice diskriminace (přímé a nepřímé), kterou stanoví rámcová směrnice o 
diskriminaci; směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný 
rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání. 

12 Viz http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/faq/faq1_en.htm (12.8.2008). 
13  Viz http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/faq/faq1_en.htm (12.8.2008). 
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bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob, vazby na takovou skupinu, 
přidružení k takové skupině, podpory takové skupiny či členství v ní14. 

Nenávistně motivovaný incident je jakýkoli incident, útok nebo akt, bez 
ohledu na to, zda je definován vnitrostátními právními předpisy či nikoli, 
proti osobám či majetku, při němž byly oběť, prostory nebo cíl zvoleny 
v důsledku svého skutečného nebo zdánlivého spojení se skupinou 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob, 
vazby na takovou skupinu, přidružení k takové skupině, podpory takové 
skupiny či členství v ní. Výraz zahrnuje celou škálu projevů 
nesnášenlivosti od méně závažných incidentů motivovaných předsudky po 
trestné činy15. 

Nenávistný výrok se týká veřejných projevů, které šíří, podněcují, 
prosazují či ospravedlňují nenávist, diskriminaci nebo nepřátelství vůči 
menšinám – například prohlášení politických nebo náboženských vůdců 
objevující se v tisku či na internetu. Všeobecně schválená definice 
neexistuje. Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy z roku 199716 uvádí, 
že tomuto výrazu se rozumí tak, že zahrnuje všechny formy vyjadřování, 
jež šíří, podněcují, prosazují či ospravedlňují rasovou nenávist, xenofobii, 
antisemitismus či jiné formy nenávisti a nesnášenlivosti, včetně: 
nesnášenlivosti vyjádřené agresivním nacionalismem a etnocentrismem, 
diskriminací a nepřátelstvím vůči menšinám, migrantům a osobám 
přistěhovaleckého původu“. Evropský soud pro lidská práva, aniž by 
přijal přesnou definici, použil tento výraz ve své judikatuře pro formy 
vyjadřování, jež šíří, podněcují, prosazují nebo ospravedlňují nenávist na 
základě nesnášenlivosti, včetně nesnášenlivosti náboženské. Rada Evropy 
vydala v listopadu 2008 manuál věnovaný nenávistným výrokům17, který 
poukazuje na to, že ačkoli se tímto aspektem Evropský soud pro lidská 
práva dosud nezabýval, i homofobní výroky spadají do kategorie těch, jež 
lze považovat za výroky nenávistné. 

14  Definice založena na: publikaci úřadu OBSE pro demokratické instituce a lidská práva (2008), 
Hate Crimes in the OSCE Region - Incidents and Responses. Annual Report for 2007 
(Nenávistně motivované trestné činy v regionu OBSE: incidenty a reakce. Výroční zpráva za 
rok 2007); definici úřadu OBSE pro demokratické instituce a lidská práva používá i Rada 
Evropy. 

15  Definice založena na: publikaci úřadu OBSE pro demokratické instituce a lidská práva (2008) 
Hate Crimes in the OSCE Region - Incidents and Responses. Annual Report for 2007 
(Nenávistně motivované trestné činy v regionu OBSE: incidenty a reakce. Výroční zpráva za 
rok 2007). 

16  Na základě definice uvedené v doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. R(97)20 pro 
členské státy ohledně „nenávistných výroků“. 

17 Více informací je k dispozici na adrese 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=PR799(2008)&Language=lanEnglish&Ver=original&Sit
e=DC&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BA
CE (3.2.2009). 
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Zpráva rovněž používá některé pojmy, které nebyly dosud v normativních 
nástrojích Evropské unie ani mezinárodních normativních nástrojích určeny a 
nemají právní hodnotu:  

Sexuální orientace. Pojem „sexuální orientace“ označuje vlohy každé 
osoby k hluboké emocionální, citové a sexuální přitažlivosti k osobám 
odlišného pohlaví nebo stejného pohlaví či více než jednoho pohlaví a 
k intimním a sexuálním vztahům s danými osobami18. 

Homosexualita a bisexualita jsou často spolu s transgenderovou orientací 
akademicky a politicky zařazovány do společných označení „lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaní lidé“ či „lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby“ – lesbičky, 
gayové, bisexuálové a transsexuálové. Jedná se o heterogenní skupinu, 
která je v sociální a politické oblasti a na místní i mezinárodní úrovni často 
slučována pod název lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientované osoby. 

Transsexuál je osoba, která dává přednost jinému pohlaví, než je pohlaví, 
s nímž se narodila, a aby tento pocit vyjádřila, cítí potřebu podstoupit 
fyzické změny svého těla, například hormonální a/nebo chirurgickou 
léčbu. 

K transgenderově orientovaným osobám patří osoby s pohlavní identitou 
odlišnou od pohlavní identity, která jim byla přisouzena při narození, a 
osoby, jež chtějí svou pohlavní identitu představovat jinak, než jak jim 
bylo přisouzeno při narození. Do této skupiny patří osoby, jež cítí, že musí 
vystupovat v rozporu s očekáváním ohledně role určené pohlavní 
příslušností, jež jim byla přisouzena při narození, pomocí oděvu, doplňků, 
kosmetiky nebo úprav těla, nebo takovému vystupování dávají přednost 
nebo si je volí. Kromě mnoha jiných zahrnuje tato skupina osoby 
s transgenderovou orientací na rozhraní mezi mužským a ženským 
pohlavím, transsexuály, transvestity a cross-dressery19. 

Cross-dresser/transvestita je osoba, která se pravidelně, ačkoli jen na 
určitou dobu, „nastrojuje“ pomocí oděvů většinou spojovaných s opačným 
pohlavím, než je pohlaví, s nímž se narodila.  

18 Yogyakarta principles on the Application of International Human Rights Law in relation to 
Sexual Orientation and Gender Identity (Zásady z Yogyakarty pro uplatňování mezinárodních 
právních předpisů v oblasti lidských práv v souvislosti s otázkou sexuální orientace a pohlavní 
identity), k dispozici na adrese http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.htm 
(22.11.2008). 

19  Definice vychází z dokumentu Transgender Europe, k dispozici na adrese 
http://www.transgendereurope.org/viewpage.php?page_id=8 (20.09.2008). 

 V této zprávě se objevuje i pojem „transgenderismus“, který znamená, že osoba má 
transgenderovou identitu či transgenderové projevy. 
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Vyjádření pohlavní příslušnosti lze definovat jako způsob, kterým každá 
lidská bytost sama sebe vyjadřuje z hlediska pohlavní příslušnosti – to 
znamená způsob, jakým se všechny osoby sebevyjadřují v rámci různých 
možností, jež nabízí škála pohlavní příslušnosti, např. maskulinní, 
femininní, androgynní atd.20 Vyjádření pohlavní příslušnosti se týká 
viditelných aspektů pohlavní identity osoby (jako je vzhled, odívání, řeč a 
chování)21. V této zprávě se pojem vyjádření pohlavní příslušnosti užívá 
zvláště pro osoby, které překračují tradiční bipolární hranici pohlaví, 
například muži-cross-dresseři mají mužskou pohlavní identitu, ale svou 
femininitu vyjadřují tím, že se příležitostně převlékají do ženských šatů a 
přejímají femininní řeč těla a vyjadřování role22. 

Pohlavní identita se týká hluboce pociťované vnitřní a individuální 
zkušenosti každé osoby v oblasti pohlavní příslušnosti, jež může nebo 
nemusí odpovídat pohlaví přisouzenému při narození, včetně osobního 
vnímání těla (což může v případě svobodné volby znamenat úpravu 
tělesného vzhledu nebo funkce lékařskými, chirurgickými či jinými 
prostředky) a jiných vyjádření pohlavní příslušnosti včetně odívání, 
vyjadřování a charakteristického chování23. Pohlavní identita neznamená 
totéž, co sexuální orientace, a transgenderově zaměřené osoby se mohou 
identifikovat jako heterosexuální, bisexuální či homosexuální. 
Transgenderové problémy je tedy třeba považovat spíše za problémy 
pohlavní příslušnosti než za otázku sexuální orientace. 

Heteronormativita je názor, podle něhož se heterosexualita jeví jako 
pochopitelná, přirozená a upřednostňovaná. Obsahuje předpoklad, že 
každý je „přirozeně“ heterosexuální a že heterosexualita je ideál 
nadřazený homosexualitě či bisexualitě24. 

20 Cabral, M., Mezinárodní komise pro lidská práva gayů a lesbiček: Gender Expression and 
Human Rights (Vyjádření pohlavní příslušnosti a lidská práva), 
http://www.iglhrc.org/files/iglhrc/program_docs/GEHR%20E.doc (17.12.2008). 

21 Gender Expression Toolkit Ending Discrimination on the Basis of Gender Expression 
(Příručka v oblasti vyjadřování pohlavní příslušnosti pro ukončení diskriminace na základě 
vyjádření pohlavní příslušnosti), 
http://www.gillfoundation.org/usr_doc/2008Gender_Expression_Toolkit.pdf (17.12.2008). 

22 Mustola, K., Outline results of a questionnaire targeted at gender minorities (Nástin výsledků 
dotazníku zaměřeného na genderové menšiny) v J. Lehtonen a K. Mustola, Straight people 
don’t tell, do they ...?: Negotiating the boundaries of sexuality and gender at work 
(Heterosexuálové nic neříkají, že ...?: Dohody o hranicích sexuality a pohlavní příslušnosti na 
pracovišti). Ministerstvo práce, Finsko, 2004. 

23  Yogyakarta principles on the Application of International Human Rights Law in relation to 
Sexual Orientation and Gender Identity (Zásady z Yogyakarty pro uplatňování mezinárodních 
právních předpisů v oblasti lidských práv v souvislosti s otázkou sexuální orientace a pohlavní 
identity), k dispozici na adrese http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.htm 
(22.11.2008). 

24  Na základě: L. Berlant, M. Warner (1998), Sex in Public (Sex a veřejnost), Critical Inquiry, 
24. 2., T. Rosenberg (2002) Queerfeministisk Agenda, Stockholm: Arena. RFSL (2007) Open 
Up Your Workplace: Challenging Homophobia and Hetero-normativity (Otevřete své 
pracoviště: výzva homofobii a heteronormativitě). 
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Heterosexismus lze definovat jako diskriminaci homosexuálních lidí ve 
prospěch lidí heterosexuálních na základě předpokladu, že heterosexualita 
je jediný „normální“ způsob života. „Heterosexistická“ diskriminace 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob by 
například zahrnovala případy přímé a nepřímé diskriminace podle 
definice uvedené v antidiskriminačních směrnicích Evropské unie.  

Vícenásobná diskriminace popisuje diskriminaci, k níž dochází na základě 
několika samostatně působících důvodů. Průsečíková diskriminace 
označuje stav, kdy současně působí a navzájem se ovlivňuje několik 
důvodů takovým způsobem, že je nelze oddělit25. 

Homofobie je iracionální strach a odpor vůči homosexualitě a lesbicky, 
homosexuálně a bisexuálně orientovaným osobám založený na 
předsudcích26. 

Transfobii lze popsat jako iracionální strach z nedodržování pohlavní 
příslušnosti nebo překračování pohlavní příslušnosti, například strach 
z maskulinních žen, femininních mužů, cross-dresserů, transgenderově 
orientovaných osob, transsexuálů a ostatních, kteří nezapadají do 
stávajících stereotypů pohlavní příslušnosti určených jejich pohlavní 
příslušností přisouzenou při narození, nebo odpor vůči takovým osobám. 
Použití slova „fobie“ v této souvislosti nemá naznačovat, že transfobická 
osoba a/nebo oběť transfobie trpí nějakou poruchou27. 

Pociťovaná či subjektivní diskriminace je subjektivní pocit osoby, že je 
diskriminována, který nemusí nutně znamenat diskriminaci v právním 
smyslu28. 

25  Evropská komise (2007) „Tackling Multiple Discrimination. Practices, policies and laws“ 
(Vícenásobná diskriminace: praxe, politická opatření a předpisy), k dispozici na adrese 
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/stud/multdis_en.pdf 
(12.9.2008). 

26 Tato definice čerpá z usnesení Evropského parlamentu o homofobii v Evropě 
(P6_TA(2006)0018 (PE 368.248)). 

27  Hill, D, Willoughby, B. (2005), The Development and Validation of the Genderism and 
Transphobia Scale, Sex Roles (Vývoj a validace škály genderismu a transfobie, role pohlaví), 
sv. 53, č. 7-8, říjen 2005, Nizozemsko: Springer. 

28  E. Olli, B. K. Olsen (eds.) (2005) Towards Common Measures for Discrimination: Exploring 
possibilities for combining existing data for measuring ethnic discrimination (Pro společná 
opatření proti diskriminaci. Zkoumání možností kombinace existujících dat k měření etnické 
diskriminace). Dánský institut pro lidská práva. 
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Metodika  
Tato analýza vycházela z podkladových materiálů shromážděných v průběhu 
níže uvedených výzkumných činností „od stolu“ i v terénu, po nichž 
následovalo ověřování a analýza údajů:  

Průzkum literatury  

Výzkum začal podrobným průzkumem příslušné literatury. To usnadnilo 
následnou přípravu pokynů pro práci v terénu a zprávy o situaci v jednotlivých 
zemích.  

Zprávy o situaci v jednotlivých zemích  

Sociologická zpráva o současné situaci byla zadána nezávislým odborníkům 
v každém členském státě a poskytla bohaté informace o souvislostech, oficiální 
údaje a informace o akademickém a jiném výzkumu.  

Elektronický průzkum mezi zúčastněnými subjekty 

Průzkum nevládních organizací pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby, vnitrostátních orgánů pro rovné zacházení a 
veřejných orgánů proběhl pomocí elektronického dotazníku, jehož účelem bylo 
shromáždit hodnocení sociální situace ze strany zúčastněných subjektů. Bylo 
rozesláno 343 dotazníků. Z tohoto počtu bylo 84 dotazníků zodpovězeno zcela, 
132 částečně (celkem 216) a 127 zodpovězeno nebylo. Odpovědi poskytují 
cenný náhled na hlavní oblasti zájmu klíčových zúčastněných subjektů v celé 
Evropské unii. 

Práce v terénu 

Pro doplnění údajů shromážděných ve zprávách o situaci v jednotlivých zemích 
a v elektronickém průzkumu byly v celé Evropské unii vedeny podrobné 
rozhovory se zástupci nevládních organizací pro lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientované osoby, veřejných orgánů a 
vnitrostátních orgánů pro rovné zacházení.  

Konzultační kulaté stoly  

Postupy správné praxe a doporučení ke zlepšení podmínek lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob zjištěné během 
shromažďování údajů a práce v terénu byly dále projednány s nevládními 
organizacemi z celé Evropské unie na dvou konzultačních setkáních u kulatého 
stolu v Kodani v červnu roku 2008, což usnadnilo výměnu znalostí a rozvoj 
součinnosti. Kulaté stoly projektovému týmu poskytly i další údaje pro analýzu.  

Rada Evropy  
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Dalším důležitým zdrojem příslušných údajů byla Rada Evropy, od níž tým 
získal informace o názorech Rady na homofobii, transfobii a diskriminaci na 
základě sexuální orientace a pohlavní identity a o iniciativách v oblasti boje 
proti těmto problémům. Tým uskutečnil i rozhovor s Thomasem 
Hammarbergem, komisařem Rady Evropy pro lidská práva.  
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ČÁST I: Lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně, transsexuálně a 
transgenderově orientované osoby 
v Evropské unii  

Postoje k lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaným osobám 
Průzkumy provedené na evropské nebo vnitrostátní úrovni se zabývají postoji 
obyvatelstva k lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaným osobám jako parametrem současných hodnotových orientací. 
Některé studie zkoumají postoje k homosexualitě nebo homosexuálním 
praktikám přímo, jiným způsobem posuzování postojů k homosexuálům je 
použití stupnice sociální vzdálenosti a dotazů jako: „Koho byste měl/neměl rád 
za souseda?“  

Evropský průzkum: homosexuálové jako sousedé  

Poslední průzkum Eurobarometr z roku 200829 se tázal: „jak byste se cítil, 
pokud by vaším sousedem byla homosexuální osoba (gay nebo lesbička)?“ 
Odpovědi byly zaznamenávány na stupnici od 1 pro „velmi nespokojeně“ do 10 
pro „velmi spokojeně“. Tyto postoje jsou znázorněny v následující mapě pomocí 
rozdělení do pěti skupin, nejtmavší barva představuje největší spokojenost a 
nejsvětlejší barva spokojenost nejmenší: 

29  Eurobarometr 296 (2008), kapitola 9, k dispozici na adrese 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_en.pdf (24.1.2009). 
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Postoje k sousedství s homosexuální osobou 
 

 

Country results Výsledky v jednotlivých 
zemích 

Latvia Lotyšsko  

Sweden Švédsko  Bulgaria Bulharsko  
Denmark Dánsko  Romania Rumunsko  
The Netherlands Nizozemsko  Map Legend  Legenda k mapě  
Luxembourg Lucembursko Higher than 9.0 Vyšší než 9,0 
France Francie Lower than 6.0 Nižší než 6,0 
Belgium Belgie   
United Kingdom Spojené království    
Spain Španělsko    
Ireland Irsko    
Malta Malta   
Germany Německo    
European Union (27) Evropská unie (27)   
Slovenia Slovinsko   
Austria Rakousko    
Finland Finsko    
Estonia Estonsko   
Greece Řecko    
Cyprus Kypr    
Poland Polsko   
Italy Itálie   
Czech Republic Česká republika    
Portugal Portugalsko   
Slovakia Slovensko   
Hungaria Maďarsko    
Lithuania Litva   
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Podle Eurobarometru v Evropské unii jako celku uvedlo 11 procent 
respondentů, že by měli ze sousedství s homosexuální osobou nepříjemný pocit 
(odpovědi na stupnici v hodnotě 1–3) a 67 procent by bylo spokojeno (odpovědi 
na stupnici v hodnotě 7–10).  

Zeměmi, v nichž by byl s homosexuálním sousedem spokojen největší podíl 
respondentů, jsou Nizozemsko a Švédsko (91 procent), následují Dánsko, 
Belgie a Francie. 

Na druhém konci stupnice se nachází Rumunsko s nejvyšším podílem 
respondentů nespokojených se sousedstvím s homosexuální osobou 
(36 procent), následují Litva, Lotyšsko, Bulharsko a Maďarsko. 

Podle těchto výsledků průzkumu Eurobarometr mají v průměru muži 
negativnější postoj než ženy, starší generace mají negativnější postoj než 
generace mladší, méně vzdělané osoby mají negativnější postoj než osoby 
vzdělanější a osoby s pravicovými názory mají negativnější postoj než osoby 
s názory levicovými. 

Správná praxe: kampaň pro zvyšování povědomí. První kampaň pro 
zvyšování povědomí prosazující přijetí gayů a lesbiček v Polsku 
zorganizovala v roce 2003 organizace Campaign Against Homophobia 
(Kampaň proti homofobii) pod názvem Let them see us (Ať se na nás 
podívají). V galeriích a na billboardech v největších polských městech bylo 
vystaveno třicet obrazů párů gayů a lesbiček držících se za ruce. Kampaň 
zažehla ve sdělovacích prostředcích vášnivou debatu o otázkách lesbicky, 
homosexuálně a bisexuálně orientovaných osob30.  

Odhalování postojů k různým skupinám, například k lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaným osobám, se 
nehodnotí jen ve vztahu k „sousedství s jedním z nich“. Lepší obraz 
poskytuje rozšíření studie tohoto druhu na různorodější soubor situací. 
Pro ilustraci, na Kypru byla vypracována studie pro úřad veřejného 
ochránce práv, která zkoumala celou řadu situací a například ukázala, že 
respondenti by měli pocit větší nespokojenosti v případě homosexuálních 
osob, které by pečovaly o jejich dítě nebo je vyučovaly, nebo v případě 
homosexuálních osob, které by byly jejich blízcí příbuzní, než u 
homosexuálních osob v postavení přátel nebo lékařů, a menší 
nespokojenost by pociťovali v případě homosexuální osoby v postavení 
kolegy nebo souseda31.  

Evropské průzkumy: partnerství osob stejného pohlaví a adopce 

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

Homosexuality (Postoje a vnímání veřejnosti ve vztahu k homosexualitě), Cyprus College. 
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Postoje k manželství osob stejného pohlaví a k adopci dětí těmito osobami jsou 
dalším ukazatelem přijetí lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob ve společnosti. Průzkum Eurobarometr z roku 2006 
konstatuje: 

„Průzkum […] ukazuje, že otevřenost vůči homosexualitě je spíše omezená. 
V průměru se pouze 32 % Evropanů domnívá, že homosexuálním párům v celé 
Evropě by mělo být dovoleno adoptovat děti. Ve skutečnosti ve 14 z 25 
členských států akceptuje adopci homosexuálními páry méně než jedna čtvrtina 
veřejnosti. K homosexuálním manželstvím je veřejné mínění o něco 
tolerantnější: 44 % občanů Evropské unie souhlasí s tím, aby byla taková 
manželství povolena v celé Evropě. Je třeba upozornit na to, že některé členské 
státy se od průměrného výsledku odlišují velmi vysokými mírami přijetí: první 
místo zaujímá Nizozemsko, kde je 82 % respondentů pro homosexuální 
manželství a 69 % respondentů podporuje myšlenku adopce homosexuálními 
páry. Nesouhlas je nejsilnější v Řecku, Lotyšsku (obě země 84 % resp. 89 %) a 
v Polsku (76 % a 89 %).“32. 

32  Eurobarometr 66 (2006), s. 43–46, k dispozici na adrese 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf, (16.12.2008). 
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Postoje k povolení manželství osob stejného pohlaví v celé Evropě 33 

 

Country results Výsledky v jednotlivých 
zemích 

Lithuania Litva  

The Netherlands  Nizozemsko  Poland Polsko 
Sweden Švédsko  Greece Řecko  
Denmark Dánsko  Bulgaria Bulharsko  
Belgium Belgie Cyprus Kypr 
Luxembourg Lucembursko Latvia Lotyšsko  
Spain Španělsko  Romania Rumunsko  
Germany Německo    
Czech Republic Česká republika    
Austria Rakousko  Map Legend Legenda k mapě 
France Francie  Per cent  procent 
United Kingdom Spojené království    
Finland Finsko   
European Union (27) Evropská unie (27)   
Ireland Irsko   
Italy Itálie   
Slovenia Slovinsko   
Portugal Portugalsko   
Estonia Estonsko   
Slovakia Slovensko   
Hungaria Maďarsko    
Malta Malta   

33  Eurobarometr 66 (2006), s. 43, k dispozici na adrese 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf, (16.12.2008). 
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Postoje k homosexuálům „jako sousedům“ a postoje k „manželství osob 
stejného pohlaví“ v jednotlivých členských státech zaznamenané 
v průzkumu Eurobarometr do velké míry korelují s úrovní rodinných 
práv, která jsou lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaným osobám dostupná. Nejkladnější postoje vykazují obvykle 
členské státy s určitým druhem právního uznání partnerství osob stejného 
pohlaví. To by mohlo naznačovat vztah mezi postoji veřejnosti a uznáním 
partnerství. Jak uvedl veřejný ochránce práv34 ve Španělsku, zavedení 
manželství osob stejného pohlaví zřejmě postoje k lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaným osobám zlepšilo. 

„Kultura země se v důsledku občanských partnerství prokazatelně změnila. A 
právě to považuji za skutečně zajímavé. To, že změna kultury a její civilizační 
účinek daleko překračují komunitu gayů a lesbiček. Jinými slovy, díky zaujetí 
postoje k této otázce, odstranění předsudků a diskriminace a díky tomu, že se 
lidé mohou hrdě přihlásit k tomu, kým skutečně jsou, měla změna kultury 
dopad, který podle mě hluboce ovlivňuje způsob, jakým o sobě země smýšlí. 
Tony Blair na slavnostním večeru pro rovnost pořádaném organizací Stonewall 
dne 22. března 2007 (Cowan 2007: s. 1)35 

V otázce adopce dětí Eurobarometr zjistil, že v celé Evropské unii souhlasilo 
v průměru pouze 31 procent respondentů:  

„Návrh, aby bylo homosexuálním párům povoleno adoptovat děti, se 
v jednotlivých zemí setkává s mimořádně odlišnými mírami souhlasu: pohybuje 
se od 7 % v Polsku a na Maltě po 69 % v Nizozemsku. Švédsko je jedinou další 
zemí, v níž (jen o něco málo) více než polovina obyvatel podporuje názor, že 
„adopce dětí by měla být povolena homosexuálním párům v celé Evropě““36. 

34  Schůzka s El Defensor del Pueblo (veřejným ochráncem práv), 13. března 2008. 
35 Cowan, K. (2007) British attitudes to lesbian and gay people (Britské postoje k lesbičkám a 

gayům) www.stonewall.org.uk.  
36  Eurobarometr 66 (2006), s. 45, k dispozici na adrese: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf (16.12.2008). 
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Postoje k povolení adopce dětí homosexuálním párům 

 

Country results Výsledky v jednotlivých 
zemích 

  

The Netherlands  Nizozemsko  Poland Polsko 
Sweden Švédsko    
Denmark Dánsko    
Austria Rakousko    
Belgium Belgie   
Spain Španělsko    
Germany Německo    
Luxembourg Lucembursko Map Legend Legenda k mapě 
France Francie  Per cent procent 
United Kingdom Spojené království   
European Union (27) Evropská unie (27)   
Ireland Irsko   
Italy Itálie   
Finland Finsko   
Czech Republic Česká republika   
Portugal Portugalsko   
Slovenia Slovinsko   
Estonia Estonsko   
Hungaria Maďarsko   
Lithuania Litva    
Slovakia Slovensko   
Bulgaria Bulharsko    
Greece Řecko    
Cyprus Kypr   
Latvia Lotyšsko    
Romania Rumunsko    
Malta Malta   
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Ostatní vnitrostátní průzkumy postojů 

Vnitrostátní průzkumy, které zkoumaly další aspekty postojů vůči lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaným osobám, naznačují 
obecně rozšířené negativní postoje k těmto osobám v různých souvislostech. 

V bulharském průzkumu37 by 42 procent respondentů nechtělo 
homosexuála za přítele či kolegu a 47 procent by v případě, že by jejich 
dítě bylo homosexuál, tuto situaci neakceptovalo. Ve Spojeném království, 
v průzkumu38 zahrnujícím Skotsko, polovina respondentů uvedla, že by 
nebyli rádi, kdyby jejich příbuzný navázal dlouhodobý vztah 
s transsexuální osobou. V dánském průzkumu39 se 53 procent mužů ve 
věku 15 až 24 let nedomnívalo, že je přijatelné mít sexuální styk s osobou 
stejného pohlaví, stejný názor však mělo pouze 21 procent mladých žen. 
Podle německé studie40 si 32 procent respondentů myslelo, že pohled na to, 
jak se dva homosexuálové líbají, je nechutný. Litevská studie41 zjistila, že 
47 procent respondentů považovalo homosexualitu za nemoc a bylo 
přesvědčeno, že homosexuály je třeba léčit; 62 procent by nechtělo patřit 
k organizaci s homosexuálními členy; 69 procent nechtělo, aby 
homosexuálové pracovali ve školách; 50 procent mělo námitky proti tomu, 
aby homosexuálové pracovali u policie. Starší studie evropských hodnot 
v Řecku ukázala jasný kontrast postojů mezi respondenty různého věku a 
různé úrovně vzdělání. Většina respondentů (58,6 procent) se domnívala, 
že homosexualita není „ospravedlnitelná“, tento postoj byl však daleko 
častější u osob starších 50 let (84,7 procent) než u osob do 30 let věku 
(44,7 procent), což naznačuje, že postoje se možná postupně mění42. 

Bez ohledu na rozdíly mezi členskými státy průzkumy naznačují obecný výskyt 
homofobie a odporu k lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 

37  Sociologická agentura Skala (2007) Attitude toward the minority groups and discriminatory 
mindsets in the Bulgarian society, Sociological survey under the project From 
antidiscrimination to equal opportunities – innovative methods and effective practices of the 
Commission for Protection Against Discrimination (Postoj vůči menšinovým skupinám a 
diskriminační postoje v bulharské společnosti, sociologický průzkum v rámci projektu Od 
antidiskriminace k rovným příležitostem – inovační metody a efektivní postupy Komise pro 
ochranu před diskriminací), Sofie. 

38  C. Bromley, J. Curtice, L. Given (2007) Attitudes to discrimination in Scotland (Postoje 
k diskriminaci ve Skotsku): 2006, Skotský průzkum sociálních postojů, Edinburgh: Skotský 
vládní sociální výzkum. 

39  Sundhedsstyrelsen (Národní rada pro zdravotnictví) (2006) Ung2006. De 15-24-åriges 
seksualitet, Kodaň. 

40  Institut für interdisziplinäre Konflikt und Gewaltforschung (IKG) (2006) „Indikatoren des 
Syndroms Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit im Vergleich“, k dispozici na adrese 
http://www.uni-bielefeld.de/ikg/index.htm (15.6.2006). 

41  Centrum pro výzkum trhu a veřejného mínění „Vilmorus Ltd.“ (2006) Diskriminace různých 
sociálních skupin v Litvě, Vilnius. 

42 European Values Study (Studie evropských hodnot), (1999), k dispozici na adrese 

www.jdsurvey.net/web/evs1.htm (13.11.2008). 
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orientovaným osobám. Podobný obraz poskytuje i elektronický průzkum 
zúčastněných stran: třicet procent respondentů mělo za to, že lesbičky 
akceptuje „menšina“ obyvatel nebo že je „neakceptuje nikdo“. Číslo v případě 
gayů je vyšší, 40 procent, u bisexuálů 38 procent, zatímco u transgenderově 
orientovaných osob je mimořádně nízké a činí 73 procent.  

Tyto výsledky nejsou nijak překvapivé. Již v roce 2000 však Výbor ministrů 
Rady Evropy vyzýval k toleranci a přijetí opatření: „Homosexualita stále může 
v některých společnostech nebo jejich sektorech vyvolávat silné kulturní reakce, 
to však není pádný důvod k tomu, aby byly vlády či parlamenty nadále nečinné. 
Naopak, tato skutečnost jen zdůrazňuje potřebu prosazování větší tolerance 
ve věcech sexuální orientace.“43 

Správná praxe: v lednu 2005 zahájila asociace ILGA v Portugalsku ve 
spolupráci s reklamní agenturou W/Portugal kampaň ve sdělovacích 
prostředcích včetně televize, rozhlasu, tisku a internetu jako příspěvek 
k veřejně prospěšné práci. Kampaň zahrnovala zobrazení projevů citu 
párů lesbiček a gayů v televizi a tisku, aby zvýšila viditelnost lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob 
prostřednictvím pozitivního obrazu44. 

Je třeba poukázat i na významný přínos Evropské komise v oblasti zlepšování 
postojů veřejnosti k různým menšinovým skupinám včetně lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob. Zvláště 
vyhlášení roku 2007 Evropským rokem rovných příležitostí a činnosti pro 
zvyšování povědomí, které jej doprovázely, byly cennými příspěvky ke změně 
postojů. Celoevropské kamionové turné, které v roce 2007 a 2008 navštívilo 
města ve všech členských státech, představuje jeden z mnoha příkladů přímého 
kontaktu s veřejností s cílem zvýšit povědomí o otázkách týkajících se 
diskriminace. Evropská komise také financovala vnitrostátní akce pro zvyšování 
povědomí ve všech členských státech45.  

Důsledky negativních postojů 

Jak nám řekly nevládní organizace pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně 
a transsexuálně orientované osoby dotazované během průzkumu v terénu, 
jednou z obranných strategií, které tyto osoby používají k tomu, aby se 
vyhnuly diskriminaci, je „neviditelnost“ na veřejnosti, na pracovišti nebo 

43  Situation of lesbians and gays in Council of Europe Member States (Situace lesbiček a gayů 
v členských státech Rady Evropy), doporučení parlamentního shromáždění č. 1474 (2000), 
odpověď, kterou přijal Výbor ministrů Rady Evropy dne 19. září 2001 na 765. schůzi náměstků 
ministrů. 

44 Viz http://www.youtube.com/watch?v=Xtv2OjDV6t0 (17.10.2008). 
45 Viz Evropská komise, Communicating Equality and Non-Discrimination in the EU 

(Informování o rovnosti a zákazu diskriminace v Evropské unii), k dispozici na adrese 
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/broch/thembroch08_en.p
df (12.1.2009). 
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ve škole. Jak konstatovala slovinská studie46 výstižně nazvaná The 
unbearable comfort of privacy (Nesnesitelné pohodlí soukromí): „…gayové a 
lesbičky se uchylují k mimikrům, aby se přizpůsobili heteronormativitě 
veřejných prostor. Navenek definují své partnerství jinak a dávají je do 
nových souvislostí jako „pouhé přátelství“. Pouze v situaci, která se zdá 
být dostatečně bezpečná, si někteří dovolí projevy důvěrnosti poukazující 
na jejich sexuální status. Gayové a lesbičky jsou si zpravidla vědomi 
obecného prostředí a heteronormativity, jež toto prostředí určuje.“ 

Tyto strategie „neviditelnosti“ však neovlivňují jen životy lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob, ale také rozsah, 
v němž lze zjistit nepřímé formy diskriminace na základě sexuální orientace. 

Homosexuálové jako rodinní příslušníci 

Rodina má v oblasti zajišťování emoční podpory prvořadý význam pro 
každého, ať jde o dítě, dospívajícího či dospělého. Nevládní organizace pro 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby 
dotazované v celé Evropské unii potvrdily, že reakce rodin jsou zásadním 
aspektem, jenž závažně ovlivňuje duševní pohodu lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob. Výzkum v Polsku47, 
v Portugalsku48, na Maltě49, v Litvě50, ve Spojeném království51, v Itálii52, 
ve Slovinsku53, v Lotyšsku54, v Německu55, na Slovensku56 a ve Francii57 

46  R. Kuhar, A. Svab (2005) The Unbearable Comfort of Privacy: Everyday Life of Gays and 
Lesbians (Nesnesitelné pohodlí soukromí. Každodenní život gayů a lesbiček), Politike: 
Ljubljana, s. 95-96, k dispozici na adrese: http://www2.mirovni-
institut.si/eng_html/publications/pdf/MI_gay_eng.pdf (12.1.2009). 

47  M. Abramowicz (2007), Situation of bisexual and homosexual persons in Poland - 2005 and 
2006 report (Situace bisexuálních a homosexuálních osob v Polsku – zpráva za roky 2005 a 
2006), Varšava: Campaign Against Homophobia & Lamda Warsaw. 

48  F.V. Silva, P. 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 (Diskriminace na základě sexuální orientace na Maltě. Zpráva o diskriminaci, 
obtěžování a násilí na gay, lesbické a bisexuální komunitě na Maltě. Malta: Union Press. 

50  A. Zdanevicius (ed.) (2007) Nematomi pilieciai: apie homofobija ir homoseksualiu zmoniu 
diskriminacija Lietuvoje (Neviditelní občané: o homofobii a diskriminaci homosexuálních osob 
v Litvě), Kaunas: VDU. 

51  S. Dick (2008) Homophobic hate crime - The Gay British Crime Survey 2008 (Homofobní 
nenávistně motivované trestné činy – Britský průzkum trestné činnosti mezi gayi, 2008, 
Stonewall. 

52  C. Saraceno (ed.) (2003) Diversi da chi? Gay, lesbiche, transsesuali in un'area metropolitana, 
Milán: DeriveApprodi. 

53  R. Kuhar, A. Svab (2005) The Unbearable Comfort of Privacy: Everyday Life of Gays and 
Lesbians (Nesnesitelné pohodlí soukromí. Každodenní život gayů a lesbiček), Ljubljana: 
Politike. 

54  A. Locmelis (2002) Sexual Orientation Discrimination in Latvia (Diskriminace na základě 
sexuální orientace v Lotyšsku), v: Sexual Orientation Discrimination in Lithuania, Latvia and 
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ukazuje, že významný počet lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob svou sexuální orientaci před příbuznými 
skrývá, aby se vyhnuli diskriminaci uvnitř své rodiny. Tyto studie však 
také ukazují, že většina respondentů, kteří jsou ve věci své sexuální 
orientace otevření, se v rodině setkává s akceptací. 

Odmítnutí ze strany rodiny má emoční důsledky, může však vést i 
k bezdomovectví. Studie58 ve Spojeném království ukázala, že 29 procent 
lesbických respondentek a 25 procent respondentů z řad gayů přišlo o bydlení, 
jakmile svým rodičům sdělili svou sexuální orientaci. Na Slovensku studie59 
ukázala, že 20 procent lesbicky, homosexuálně a bisexuálně orientovaných 
respondentů bylo vykázáno z domova poté, co se přiznali ke své sexuální 
orientaci.  

Kromě toho belgický výzkum60 ukázal, že se lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientované osoby při hledání sociální podpory 
méně spoléhají na příslušníky své rodiny a více na přátele. 

Závěry  

Postoje k lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaným 
osobám se v jednotlivých členských státech značně liší a závisejí i na 
souvislostech, v nichž se o tyto osoby jedná. Nejkladnější výsledky jsou 
uváděny v případě otázky, zda by lidé chtěli homosexuální osobu za svého 
souseda. Nejzápornější výsledky se týkají dotazu, zda by mělo být 
homosexuálním osobám povoleno adoptovat děti. Postoje se liší i podle věku, 
mladí lidé mají vůči lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaným osobám kladnější postoj než lidé starší. Činitelem, který kladně 
ovlivňuje postoje, může být i uznání zákonného partnerství. 

Estonia (Diskriminace na základě sexuální orientace v Litvě, Lotyšsku a Estonsku), 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. Berlín: Author. 

56  A. Daučíková, P. Jójárt, M. Šípošová (2002) Report on Discrimination of Lesbians, Gay Men 
and Bisexuals in Slovakia (Zpráva o diskriminaci lesbiček, gayů a bisexuálních osob na 
Slovensku), Bratislava: Dokumentační a informační centrum.  

57  Francie, zpráva o situaci v zemi. 
58  S. Averill (2004) How can young people be empowered to achieve justice when they 

experience homophobic crime? (Jak umožnit mladým lidem dosáhnout spravedlnosti, setkají-li 
se s homofobní trestnou činností?) diplomová práce, Univerzita Middlesex, k dispozici na 
adrese: http://www.schoolsout.org.uk/research/docs/Partnersper sent20Anper sent20updateper 
sent20toper sent20tacklingper sent20homophobia.pdf (30.7.2008). 

59  A. Daučíková, P. Jójárt, M. Šípošová (2002) Report on Discrimination of Lesbians, Gay Men 
and Bisexuals in Slovakia (Zpráva o diskriminaci lesbiček, gayů a bisexuálních osob na 
Slovensku), Bratislava: Dokumentační a informační centrum. 

60  A. Dewaele (2007-2008) De sociale netwerken van holebi's - Over vriendschap en andere 
bloedbanden. Antwerpen University: Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, 
Departement Sociologie. 
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Lesbicky, homosexuálně a bisexuálně orientované osoby mají sklon svou 
sexuální orientaci skrývat před svými rodinami a mnoho z nich zažívá ze strany 
svých rodin jednání, které vnímají jako diskriminaci, někdy v podobě 
odmítnutí, či dokonce násilí. 

Negativní postoje vůči transgenderově orientovaným osobám jsou významně 
výraznější než negativní postoje vůči lesbicky, homosexuálně a bisexuálně 
orientovaným osobám.  
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Nenávistně motivované trestné činy a 
nenávistné výroky 
Tento oddíl se zabývá řadou aspektů spojených s nenávistně motivovanými 
trestnými činy a nenávistnými výroky včetně výskytu fyzických útoků proti 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaným osobám, 
povahy útoků a pachatelů, postupů pro oznamování případů nenávistně 
motivovaných trestných činů a metod, jež policie či jiné orgány používají při 
reakci na taková oznámení, a útoků na místa využívaná lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovanými osobami. 

V devíti členských státech EU61 (v Belgii, Dánsku, Španělsku, Francii, 
Nizozemsku, Portugalsku, Rumunsku, Švédsku a v části Spojeného 
království – Severním Irsku) obsahuje trestní právo ustanovení, podle nichž je 
podněcování k nenávisti, násilí nebo diskriminace na základě sexuální orientace 
(nenávistné výroky) trestným činem, a podle právních předpisů musí být 
homofobní úmysl v trestné činnosti posuzován jako přitěžující okolnost 
(nenávistně motivované trestné činy).  

Ve čtyřech členských státech EU (v Německu, Estonsku, Irsku a Litvě) 
obsahuje trestní právo ustanovení, podle nichž je podněcování k nenávisti, 
násilí nebo diskriminace na základě sexuální orientace (nenávistné výroky) 
trestným činem (právní předpisy však nepovažují homofobní úmysl v trestné 
činnosti za přitěžující okolnost). 

Jeden členský stát EU (Finsko) považuje homofobní úmysl v trestné činnosti 
za přitěžující okolnost (nemá však žádná ustanovení, podle nichž by 
podněcování k nenávisti, násilí nebo diskriminace na základě sexuální orientace 
bylo trestným činem). 

Ve 13 členských státech EU (Lotyšsko, Lucembursko, Polsko, Česká 
republika, Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Slovinsko, Itálie, Bulharsko, 
Řecko, Kypr a Malta) se nejedná ani o trestný čin, ani o přitěžující okolnost. 

61  Více informací o právních předpisech viz Agentura Evropské unie pro základní práva (2008), 
Homofobie a diskriminace na základě sexuální orientace v členských státech Evropské unie: 
část I – právní analýza. 
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Právní předpisy upravující homofobní nenávistně motivované trestné činy a 
nenávistné výroky  

 

    
Country results Výsledky v jednotlivých zemích Lithuania Litva  
The Netherlands  Nizozemsko  Italy Itálie 
Sweden Švédsko Finland Finsko 
Denmark Dánsko Portugal Portugalsko 
Rakousko Rakousko Slovenia Slovinsko 
Belgium Belgie Estonia Estonsko 
Spain Španělsko  Hungaria Maďarsko  
Germany Německo  Slovakia Slovensko 
Luxembourg Lucembursko Bulgaria Bulharsko  
France Francie Greece Řecko  
United Kingdom Spojené království Cyprus Kypr 
European Union (27) Evropská unie (27) Latvia Lotyšsko  
Ireland Irsko Romania Rumunsko  
Czech Republic Česká republika  Malta Malta 
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) 

Podněcování k nenávisti, násilí nebo diskriminace na základě 
sexuální orientace je trestným činem (nenávistné výroky) a 
homofobní úmysl je v trestné činnosti přitěžující okolností 
(nenávistně motivované trestné činy). 

Criminal offence to incite hatred, violence or discrimination on grounds of Podněcování k nenávisti, násilí nebo diskriminace na základě 
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sexual orientation (hate speech) sexuální orientace je trestným činem (nenávistné výroky). 
Homophobic intent an aggravating factor in common crime (hate crime) Homofobní úmysl je v trestné činnosti přitěžující okolností 

(nenávistně motivované trestné činy) 
Neither a criminal offence or an aggravating factor Nejedná se ani o trestný čin, ani o přitěžující okolnost 

 
Oficiální statistické údaje o nenávistně motivovaných trestných činech a 
nenávistných výrocích  

Oficiálních statistických údajů o policejních hlášeních a soudních řízeních je 
velmi málo. Pokud jde o soudní řízení ve věci nenávistných výroků, má 
oficiální údaje pouze Litva. V roce 2007 bylo zahájeno celkem 15 řízení u 
trestního soudu. Jeden vyústil v odsouzení62. Pokud jde o trestní stíhání 
nenávistně motivovaných trestných činů, má oficiální údaje pouze Spojené 
království. V roce 2007 bylo zahájeno celkem 988 řízení u trestního soudu, 
z toho 759 vedlo k odsouzení pachatele63. Oficiální údaje o případech 
nenávistných výroků a nenávistně motivovaných trestných činů oznámených 
policii jsou zpracovávány ve Švédsku, kde se 723 policejních hlášení v roce 
2007 týkalo homofobních incidentů64. V období od 1. ledna do 30. června 2008 
ohlásila policie v Nizozemsku 150 homofobních incidentů (násilí, zneužívání 
nebo obtěžování)65. 

Nedostatek oficiálních statistických údajů v ostatních členských státech 
částečně vyplývá ze skutečnosti, že nenávistné výroky a nenávistně motivované 
trestné činy buď nejsou považovány za trestný čin nebo přitěžující okolnost, 
nebo nejsou shromážděná oznámení členěna podle motivu (proto není možné 
ve statistických údajích rozlišit například mezi rasistickými a homofobními 
motivy). 

Země, jež evidují značný počet incidentů, například Spojené království66, 
vyvinuly vynikající nástroje pro oznamování nenávistně motivovaných 
trestných činů, například oznamovací formuláře a místa k oznamování 

62  Litva, zpráva o situaci v zemi. 
63  Státní zastupitelství Spojeného království The Crown Prosecution Service (CPS), které 

uchovává údaje za Anglii a Wales, shromažďuje statistické informace o homofobních trestných 
činech obecně a nečlení je podle druhu spáchaného trestného činu, například nenávistného 
výroku. Při trestním stíhání s homofobním prvkem používá CPS tuto definici homofobního 
trestného činu: „jakýkoli incident, který oběť vnímá jako homofobní nebo transfobní“. 
(Komunikace elektronickou poštou s úřadem CPS ze dne 24.1.2008 a s ministerstvem 
spravedlnosti skotské vlády ze dne 7.2.2008). Viz též: Publikace úřadu OBSE pro 
demokratické instituce a lidská práva (2008) Hate Crimes in the OSCE Region - Incidents and 
Responses (Nenávistně motivované trestné činy v regionu OBSE: incidenty a reakce). Výroční 
zpráva za rok 2007, s. 46; a Spojené království, zpráva o situaci v zemi. 

64 Zpráva 2008:15 od Brottsförebygganderådet, Hatbrott 2007, s. 81-90, k dispozici na adrese 
http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=Hatbrott_2007_webb.pdf&
url=/dynamaster/file_archive/080716/6141d937f1ed069853de33f15d209d28/Hatbrott%255f20
07%255fwebb.pdf (12.12.2008). 

65  Politieacademie (2008) „Rapportage homofoob geweld. Politiegegevens. Periode 1 januari - 1 
juli 2008“. 

66 I ve Spojeném království se odhaduje, že 85 procent homofobních trestných činů zůstane 
neoznámeno, viz například http://www.barnet.gov.uk/index/community-
living/safety/harassment-help/harassment-help-homophobia.htm (5.2.2009).  
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prostřednictvím třetích stran, aby měla veřejnost možnost podávat oznámení na 
jiných místech než na policejních stanicích prostřednictvím příslušných 
specializovaných agentur a aby bylo možné se obejít bez odhalení osobních 
údajů oběti. Policie bude trestný čin vyšetřovat pouze se souhlasem oběti. 
Oznamování prostřednictvím třetích stran umožňuje obětem získat důvěru, 
povzbuzuje je k oznamování trestných činů a agentury jsou schopny určit 
vhodné podpůrné organizace pro nejlepší pomoc obětem. Zlepšená evidence 
nenávistně motivovaných trestných činů poskytuje přesnější představu, a tím 
umožňuje policii a ostatním partnerům efektivněji reagovat prostřednictvím 
aktivních cílených opatření na základě zpravodajských informací. Kromě toho 
Spojené království vyvinulo jednoduché a efektivní pracovní definice pro 
oznamování homofobních incidentů: 

• Homofobní incident je jakýkoli incident, který oběť či kterákoli jiná osoba 
vnímá jako homofobní. 

• Transfobní incident je jakýkoli incident, který oběť či kterákoli jiná osoba 
vnímá jako transfobní. 

Průzkumy a ostatní zdroje dat 

Na úrovni Evropské unie neexistuje srovnávací průzkum nenávistně 
motivovaných trestných činů. Nicméně v několika členských státech byly 
provedeny studie, které obecně prokázaly výskyt nenávistně motivovaných 
trestných činů a nenávistně motivovaných incidentů – toto zjištění podporují 
hodnocení všech nevládních organizací pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně 
a transsexuálně orientované osoby a vnitrostátní orgány pro rovné zacházení, 
které se tímto problémem zabývají v každém členském státě, včetně zemí, 
v nichž nejsou k dispozici žádné statistické údaje67. 

V britské studii68 jedna třetina lesbiček a jedna čtvrtina gayů uvedla, že 
v posledních třech letech zažili nenávistně motivovaný trestný čin nebo 
incident. Jedna z 12 bisexuálních osob uvedla, že v posledních třech letech 
zažila homofobní nenávistně motivovaný incident. V polské studii69 18 procent 
lesbicky, homosexuálně a bisexuálně orientovaných respondentů uvedlo, že 

67  Bylo zjištěno, že statistické údaje o nenávistných výrocích a nenávistně motivovaných 
trestných činech neexistují v Rakousku, Bulharsku, na Kypru, v České republice, ve Finsku, ve 
Francii, v Řecku, v Maďarsku, v Lotyšsku, v Litvě, v Lucembursku, v Portugalsku, 
v Rumunsku nebo ve Španělsku. Zvláště málo je údajů o nenávistně motivovaných trestných 
činech vůči transgenderově orientovaným osobám. 

68  Vzorek 1 721 lesbicky, homosexuálně a bisexuálně orientovaných dospělých osob z celé 
Británie v roce 2008 dotazovaných pomocí on-line dotazníku, který byl zadán členům panelu 
YouGov zahrnujícího 185 000 osob. S. Dick (2008) Homophobic Hate Crime - The Gay 
British Crime Survey 2008 (Homofobní nenávistně motivované trestné činy – Britský průzkum 
trestné činnosti mezi gayi, 2008), Stonewall, k dispozici na adrese 
http://www.stonewall.org.uk/documents/homophobic_hate_crime__final_report.pdf (6.2.2009). 

69  Vzorek 1 002 respondentů. M. Abramowicz (ed.) (2007) Situation of bisexual and homosexual 
persons in Poland (Situace bisexuálních a homosexuálních osob v Polsku), Kampania Przeciw 
Homofobii & Lambda Warsaw. 
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v posledních dvou letech zažili v důsledku své sexuální orientace fyzické násilí, 
z toho 42 procent uvedlo tři nebo více incidentů. V dánském internetovém 
průzkumu70 12 procent lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných respondentů uvedlo, že nejméně jednou zažili v důsledku své 
sexuální orientace nebo pohlavní identity fyzické násilí, a 39 procent uvedlo, že 
nejméně jednou zažili slovní útok. V italském průzkumu z Turína71 51 procent 
mužů a 33 procent žen uvedlo, že zažili homofobní násilí. Ve slovinské studii 
53 procent lesbicky a homosexuálně orientovaných respondentů uvedlo, že 
zažili násilí v důsledku své sexuální orientace72. 

Výše uvedené výsledky zjevně ukazují jen špičku ledovce, naznačují však 
rozsah problému v celé Evropské unii a vyplývá z nich, že nenávistně 
motivované trestné činy a incidenty se neomezují jen na země, v nichž byl 
proveden výzkum. Kromě toho všechny navštívené nevládní organizace pro 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby věděly 
o nenávistně motivovaných incidentech ve svém vlastním členském státě, i 
pokud zde nebyl proveden žádný konkrétní výzkum. 

V roce 2007 Evropský parlament zaznamenal „šíření nenávistných proslovů 
vůči skupině lesbiček, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů (LGBT) v řadě 
evropských zemí“ a upozornil na to, že veřejně činné osoby užívají „pobuřující 
termíny, hrozby a nenávistné projevy a policie není schopna zajistit 
odpovídající ochranu před násilnými projevy homofobních skupin“. Zvláště 
upozornil na případ šestnáctiletého italského chlapce jménem Matteo z Turína, 
který „nedávno spáchal sebevraždu a ve dvou dopisech, které po sobě zanechal, 
vysvětlil, že ho k tomuto činu vedlo šikanování, kterému byl vystaven kvůli své 
sexuální orientaci; [upozornil také na to, že] organizace občanské společnosti 
ve Spojeném království zaznamenaly na středních školách po celém Spojeném 
království nárůst případů šikany kvůli homosexuální orientaci; [i na to, že] 
v Nizozemí byl kvůli své sexuální orientaci a ženskému vzhledu utlučen k smrti 
mladý muž“73. 

 
Rada Evropy vyjádřila podobné obavy z takových nenávistně motivovaných 
trestných činů. V roce 2008 upozornila zpráva Rady Evropy na skutečnost, 

70  Internetový průzkum 9 473 respondentů provedený na seznamovacím internetovém portálu pro 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby boyfriend.dk ve 
spolupráci s The Danish Broadcasting Corporation (2007), k dispozici na adrese: 
http://boyfriend.dk/dr/result.php (15.1.2008). 

71 Vzorek 514 respondentů, C. Saraceno (ed.) (2003) „Diversi da chi? Gay, lesbiche, transessuali 
in un'area metropolitana“, Milán: Guerini. 

72  A. Švab, R. Kuhar (2005) The Unbearable Comfort of Privacy: Everyday Life of Gays and 
Lesbians (Nesnesitelné pohodlí soukromí. Každodenní život gayů a lesbiček), Politike: 
Ljubljana, k dispozici na adrese: http://www2.mirovni-
institut.si/eng_html/publications/pdf/MI_gay_eng.pdf (22.12.2008). 

73 Viz usnesení Evropského parlamentu „Homofobie v Evropě“ přijaté dne 26. dubna 2007, 
P6_TA(2007)0167, a usnesení Evropského parlamentu „Homofobie v Evropě“ přijaté dne 
18. ledna 2006, P6_TA(2006)0018. 

 49 

                                                      

Př
ek

lad
 ne

ov
ěře

n

http://boyfriend.dk/dr/result.php
http://www2.mirovni-institut.si/eng_html/publications/pdf/MI_gay_eng.pdf
http://www2.mirovni-institut.si/eng_html/publications/pdf/MI_gay_eng.pdf


že:74 „V Rize extremisté házeli na homosexuální aktivisty a jejich příznivce při 
odchodu z bohoslužby výkaly a vejce. Před několika lety byl ve Vasterasu 
ubodán švédský hokejista poté, co oznámil svou homosexuální orientaci. 
V Oportu v Portugalsku skupina chlapců napadla a zabila brazilskou 
transgenderově orientovanou bezdomovkyni a zanechala její tělo v šachtě 
zaplavené vodou.“ 

Povaha útoků 

Studie a průzkumy z Belgie,75, Švédska76, Německa77, Nizozemska78, 
Polska79, Spojeného království80, Slovinska81 a ostatních členských států 
odhalují, že: ve většině případů je nejčastějším zážitkem slovní agrese; 
k útokům obvykle dochází na veřejných místech, lesbické a bisexuální ženy 
zažívají sexuální útoky nebo útoky v soukromí s větší pravděpodobností než 
gayové nebo bisexuální muži, stejně tak je u nich vyšší pravděpodobnost, že 
zažijí sexuální napadení nebo hrozby sexuálním napadením; mladí lidé jsou 
útokům vystaveni více než ostatní věkové skupiny. 

 mladých lidí z mého města mě mnohokrát obtěžovala, aby mě „přesvědčili“, že tu pro 
lesbičky není místo. Napadli mě slovně a fyzicky. Jednou mě i zbili. Hrozili, že mě 
znásilní, aby mi ukázali, jak to je s mužem pěkné, protože potřebuji muže.“ (Žena, 
Polsko)82 

 

Pachatelé 

74  T. Hammarberg, komisař Rady Evropy pro lidská práva (2008) Hate Crimes - racism, anti-
Semitism, anti-Gypsyism, Islamophobia and homophobia. (Nenávistně motivované trestné činy 
– rasismus, antisemitismus, nenávist vůči Romům, islamofobie a homofobie): 
http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/080721_en.asp (3.9.2008). 

75  M. Poelman & D. Smits (2007) Agressie tegen holebi's in Brussel-Stad, Antverpy: 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 – projekt gayů proti 

násilí v Berlíně), k dispozici na adrese: http://www.maneo.de/highres/index.html (14.7.2008). 
78  L.Buijs, J.W.Duyvendak, G.Hekma (2008) Als ze maar van me afblijven. Amsterodam: 

Universiteit van Amsterdam, Amsterdam School for Social Science Research. 
79  M. Abramowicz (ed.) (2007) Situation of bisexual and homosexual persons in Poland (Situace 

bisexuálních a homosexuálních osob v Polsku), Kampania Przeciw Homofobii & Lambda 
Warsaw. 

80  S. Dick (2008) Homphobic hate crime - The Gay British Crime Survey 2008 (Homofobní 
nenávistně motivované trestné činy – Britský průzkum trestné činnosti mezi gayi, 2008), 
Stonewall. 

81  A. Švab, R. Kuhar (2005) The Unbearable Comfort of Privacy: Everyday Life of Gays and 
Lesbians (Nesnesitelné pohodlí soukromí. Každodenní život gayů a lesbiček), Politike: 
Ljubljana, k dispozici na adrese: http://www2.mirovni-
institut.si/eng_html/publications/pdf/MI_gay_eng.pdf (14.7.2008). 

82  Citace z M. Abramowicz (ed.) (2007) Situation of bisexual and homosexual persons in Poland 
(Situace bisexuálních a homosexuálních osob v Polsku), Kampania Przeciw Homofobii & 
Lambda Warsaw. 

 50 

                                                      

Př
ek

lad
 ne

ov
ěře

n

http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/080721_en.asp
http://www.maneo.de/highres/index.html
http://www2.mirovni-institut.si/eng_html/publications/pdf/MI_gay_eng.pdf
http://www2.mirovni-institut.si/eng_html/publications/pdf/MI_gay_eng.pdf


Výše uvedené studie zjišťují, že pachatelé jsou oběti obvykle neznámí, ačkoli 
v některých případech se jedná o příbuzné, kolegy nebo spolužáky83. Pachatelé 
jsou především muži (a často mladí muži ve skupinách). 

Na základě případů nenávistně motivovaných trestných činů oznámených na 
internetové stránce, kterou vytvořila organizace Landsforeningen for Bøsser og 
Lesbiske (Národní organizace pro gaye a lesbičky) v Dánsku, došla organizace 
k těmto závěrům: „[Oznámené incidenty] naznačují, že pachateli slovních a 
fyzických útoků jsou muži. Nejčastěji jsou to muži ve skupinách a jedná se o 
[etnicky většinové] Dány bílé pleti. […] K typickým případům týkajícím se 
gayů dochází na veřejnosti, na místech, kde si lidé hledají partnery, nebo před 
bary pro gaye. Lesbičky jsou mnohem více vystaveny slovním útokům a 
v soukromí často i sexuálním napadením [včetně hrozeb takovým napadením].“ 

Je třeba upozornit i na další dva problémy: za prvé na pachatele 
z extremistických pravicových skupin zaměřených na lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientované osoby a za druhé na otázku etnických 
menšin jakožto pachatelů. 

Existuje několik příkladů extrémně pravicových skupin, které obtěžují nebo 
napadají lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované 
osoby a místa jimi využívaná, k nimž patří incidenty ve Švédsku, Polsku, 
Estonsku a Itálii. Několik dotazovaných osob spojovalo výskyt nenávistně 
motivovaných trestných činů vůči lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaným osobám s fenoménem ultranacionalismu, 
xenofobie či rasismu84. 

Pokud jde o etnické menšiny jako pachatele nenávistně motivovaných trestných 
činů proti lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaným 
osobám, i přes nedostatek příslušného výzkumu poukazují veřejné debaty na 
názory na homosexualitu jako na rozlišující prvek mezi etnickou většinou a 
skupinami etnických menšin85 a údaje obětí někdy identifikují etnické menšiny 
jako pachatele násilí na lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osobách. Stávající výzkum jiné faktory, jako je sociální třída, 
vzdělání, zaměstnanost či nezaměstnanost nebo náboženské přesvědčení, 
s etnickým původem nespojuje. 

83  Poměrně častý výskyt nenávistně motivovaných trestných činů spáchaných rodinnými 
příslušníky a blízkými osobami odlišuje nenávistně motivované trestné činy na základě 
sexuální orientace nebo pohlavní identity od ostatních druhů nenávistně motivovaných 
trestných činů, k nimž vede například rasismus nebo antisemitismus. 

84  Setkání v terénu s organizacemi SEKÜ (EE), RFSL (SE), Kampania (PO), Arcigay/Arcilesbica 
(IT). 

85  Například v Dánsku a Nizozemsku, viz: M.T. Drud-Jensen & S.P. Knudsen (2005) Ondt i 
røven. Folk der har ondt i røven over bøsser - bøsser der har ondt i røven over folk. Kodaň: 
Høst & Søn. P. Mepschen (2008) Sex and the Other - Homosexuality and Islam in Dutch public 
discourse (Sex a ostatní – homosexualita a islám v nizozemské veřejné debatě), diplomová 
práce. 
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Německá studie MANEO-Study86 o nenávistně motivovaných trestných činech 
proti gayům a bisexuálním mužům v Berlíně uvedla, že v 16 procentech 
případů byl u pachatelů zaznamenán etnicky menšinový původ87. 

V holandské zprávě88 o Amsterodamu byli mezi osobami podezřelými z násilí 
proti gayům vysoce zastoupeni mladí muži marockého původu. Zpráva 
konstatuje: „Pachatelé násilí na gayích se neinspirují náboženským 
přesvědčením. Pachatelé, kteří jsou muslimové, mají jen povrchní znalost 
Koránu a zřídkakdy chodí do mešity. Motivy marockých pachatelů jsou téměř 
stejné jako motivy pachatelů, kteří jsou rodilými Holanďany: názory a emoce 
týkající se sexu a pohlavní příslušnosti. Maročtí chlapci však jako nejvíce 
odsouzeníhodné aspekty homosexuality zmiňují anální sex a viditelnost 
homosexuality, a nikoli femininní chování. Jejich vysoké zastoupení pramení 
z kultury ulice v oblastech, kde žije mnoho mladých marockých chlapců.“ 

Oznamování nenávistně motivovaných trestných činů  

Podle zkušeností nevládních organizací pro lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientované osoby a některých veřejných orgánů 
dotazovaných pro účely této zprávy je policii či jiným veřejným orgánům 
hlášeno jen velmi málo případů nenávistně motivovaných trestných činů. 
Potvrzují to i studie89.  

Podle výše zmíněné polské studie90 nebylo policii oznámeno 85,1 procent 
případů. Podle studie ze Spojeného království91 pouze 23 procent obětí 
oznámilo nenávistně motivované incidenty policii, zatímco jiné výše zmíněné 
zdroje uváděly dokonce ještě nižší čísla. 

K tomu může přispívat několik činitelů:  

86  Vzorek obsahuje 23 949 respondentů. MANEO - Das schwule Anti-Gewalt-Projekt in Berlin 
(2007)(MANEO – projekt gayů proti násilí v Berlíně), k dispozici na adrese: 
http://www.maneo.de/highres/index.html (14.7.2008). 

87  Der Beauftragte für Integration und Migration in Berlin (2005) Integration und Migration in 
Berlin, Zahlen - Daten - Fakten). Přestože zaznamenaný původ z prostředí etnické menšiny a 
prostředí oficiálních migrantů neznamená totéž, údaje naznačují, že osoby kategorizované jako 
„etnická menšina“ nebo „migrant“ nejsou ve statistických údajích o nenávistně motivovaných 
trestných činech z Berlíně zastoupeny nijak nadměrně. 

88  L.Buijs, J.W.Duyvendak, G.Hekma (2008) Als ze maar van me afblijven. Amsterodam: 
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam School for Social Science Research, s. 128.  

89 Například výše citované studie nenávistně motivovaných trestných činů a setkání v terénu 
s organizací Mozaika (Lotyšsko, 12. března 2008), ministerstvem sociálních věcí (Estonsko, 
11. března 2008), bulharskou organizací pro gaye Gemini (Bulharsko, 30. dubna 2008), 
organizací Arcigay/Arcilesbica (Itálie, 5. března 2008). 

90  M. Abramowicz (ed.) (2007) Situation of bisexual and homosexual persons in Poland (Situace 
bisexuálních a homosexuálních osob v Polsku), Kampania Przeciw Homofobii & Lambda 
Warsaw. 

91  S. Dick (2008) Homphobic hate crime - The Gay British Crime Survey 2008 (Homofobní 
nenávistně motivované trestné činy – Britský průzkum trestné činnosti mezi gayi, 2008), 
Stonewall. 
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• U některých obětí vede společenské stigma a předsudky vůči lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaným osobám 
k rozhodnutí neidentifikovat se jako lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaná osoba a tyto osoby se vyhýbají oznamování, aby 
omezily riziko zveřejnění nebo odhalení své sexuální orientace („outing“). 

• Některé lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované 
osoby zažívají nenávistně motivované incidenty tak často, že se často ani 
nechtějí zatěžovat jejich oznamováním. Z těchto důvodů nebo z důvodů 
označovaných jako „internalizovaná homofobie“ některé oběti nepovažují 
nenávistně motivované incidenty za trestné činy nebo diskriminaci, ale 
spíše za součást společenských okolností odvozených od obecného vnímání 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob, a 
tudíž za „součást života“.  

• Znalosti metod a míst pro podání oznámení nemusí být vždy dobré. Ve 
většině členských států nedostatečná policejní „veřejná služba“ znamená, 
že snaha informovat veřejnost, a zvláště příslušné zranitelné skupiny, o 
způsobech oznamování nenávistně motivovaných trestných činů není nijak 
velká. V tomto případě osoby, které v důsledku své sexuální orientace nebo 
pohlavní identity zažijí nenávistně motivovaný trestný čin, prostě možná 
neví, jak a komu jej oznámit. 

• Jiné osoby mohou váhat s oslovením policie buď proto, že již zažily 
homofobní přístup, nebo se obávají homofobních reakcí ze strany policistů. 
Oběti uváděly takové reakce ze strany policie, jakož i neochotu podat 
trestní oznámení nebo uvěřit v existenci homofobního motivu trestného 
činu92. 

Například nevládní organizace pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby OLKE v Řecku a ACCEPT v Rumunsku 
uvedly, že policisté zastrašují a obtěžují osoby na veřejných místech známých 
jako místa setkávání gayů93. V estonské studii 25 procent lesbicky, 
homosexuálně a bisexuálně orientovaných osob uvedlo nepřátelské reakce ze 
strany policie při oznamování nenávistně motivovaných trestných činů94. 
Příklad:  

 ste, že jen čistě z toho důvodu, že se držíte za ruce a líbáte s milencem stejného 
pohlaví ve 23:30 v parku vás může policie poplivat, zbít, pokutovat, nazvat 

92  Viz např. ENAR (2006) Shadow Report: Bulgaria 2006 (Stínová zpráva, Bulharsko 2006), 
k dispozici na adrese: 
http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/national/Bulgaria_2006.pdf (14.7.2008). 

93  Setkání v terénu: Řecko, 14. dubna 2008, a Rumunsko, 12. dubna 2008. 
94 Kotter, L. (2002): Sexual Orientation Discrimination in Estonia (Diskriminace na základě 

sexuální orientace v Estonsku) v Sexual Orientation Discrimination in Lithuania, Latvia and 
Estonia (Diskriminace na základě sexuální orientace v Litvě, Lotyšsku a Estonsku). Open 
Society Institute a Kimeta Society. 
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„teploušem, slabochem a zvrácenou zrůdou“ a slovy, která se skutečně stydím 
uvést?“ (Muž, 17 let, Rumunsko)95 

Elektronický průzkum zúčastněných stran přinesl smíšené výsledky, pokud jde 
o snahu veřejných orgánů zakročit proti nenávistně motivovaným trestným činů 
vůči lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaným 
osobám. Padesát tři procent respondentů uvedlo, že příslušné veřejné orgány 
považují nenávistně motivované trestné činy za „poměrně významnou“ nebo 
„velmi významnou“ oblast zájmu, zatímco 30 procent uvádí, že veřejné orgány 
považují takové incidenty za v podstatě či zcela bezvýznamné. 

Nedostatečné oznamování přispívá k obtížím při posuzování rozsahu a povahy 
útoků v celé Evropské unii, protože oficiální statistické údaje a judikatura často 
neexistují.  

Několik veřejných orgánů během rozhovorů v terénu uvedlo, že správní 
nástroje pro oznamování nenávistně motivovaných trestných činů jsou málo 
propracované a obtížně použitelné96. Rozhovory s nevládními organizacemi pro 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby, 
vnitrostátními orgány pro rovné zacházení a veřejnými orgány ve většině 
členských států naznačují, že policie je na řešení nenávistně motivovaných 
trestných činů špatně odborně připravená a postrádá nezbytné nástroje pro 
oznamování.  

95  UK Gay News (2006) Discrimination: Gays Fined for Cuddling in a Park While Straight 
Couple Ignored for Having Sex (Diskriminace: gayové pokutováni za objímání v parku, 
zatímco pohlavní styk heterosexuálního páru zůstal bez povšimnutí), k dispozici na adrese 
http://ukgaynews.org.uk/Archive/2006july/2901.html (7.8.2008). 

96  Setkání v terénu s organizacemi Brottsförebygganderådet a Integrations- och 
Jämställdhetsdepartementet, Enheten för diskrimineringsfrågar (Švédsko, 6. března 2008) a 
Office of National Statistics (Spojené království, 1. dubna 2008). 
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Správná praxe: policejní evidence nenávistně motivovaných trestných 
činů. Na jaře roku 2007 ve Švédsku zahájila stockholmská policie činnost 
„jednotky pro nenávistně motivované trestné činy“. Několik policejních 
úřadů zlepšilo své postupy oznamování tím, že do svého postupu evidence 
incidentů začlenily „vyskakovací okno“, které se objeví na obrazovce, jsou-
li do hlášení zadána specifická klíčová slova, například „gay“ nebo 
„přistěhovalec“; policista podávající hlášení pak musí vyplnit další 
informace, aby určil daný incident, což znamená, že oběť nebo osoba 
podávající oznámení by měly být dále vyšetřeny. Několik policejních 
úřadů pověřilo své policisty zvláštní odpovědností za nenávistně 
motivované trestné činy. Kromě toho se ve Švédsku specializuje na řešení 
nenávistně motivovaných trestných činů až 20 státních zástupců, jeden 
v každé jurisdikci97. 

 

Správná praxe: anonymní oznamování nenávistně motivovaných trestných 
činů. Průzkum v terénu odhalil, že v Nizozemsku byl zahájen pilotní 
projekt, v jehož rámci lze nenávistně motivované trestné činy oznamovat 
anonymně prostřednictvím internetu, aby bylo možné shromáždit 
informace i v případě, že oběti nechtějí podat oznámení přímo na policii98. 
Podobně zřídil v Dánsku magistrát města Kodaně internetovou stránku 
pro anonymní oznamování nenávistně motivovaných incidentů99. Ve 
Slovinsku iniciovala nevládní organizace pro lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientované osoby Legebitra program nazvaný 
Povej naprej! (Aktivovat!), aby usnadnila oznamování nenávistně 
motivovaných trestných činů a případů diskriminace vůči lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaným osobám 
prostřednictvím anonymních výslechů obětí100. 

 

Správná praxe: vzdělávací a informační materiály. Ve Francii vypracovalo 
partnerství soukromých podniků, policejních svazů a sdružení gayů a 
lesbiček „Příručku oběti“ pro případy nenávistně motivovaných trestných 
činů a diskriminace. Podle rozhovorů v terénu začlenila National 
Gendarmerie ve Francii od roku 2006 do svých vzdělávacích osnov moduly 
pro zvyšování povědomí v oblasti homosexuality a homofobie101. 
Rozhovory v terénu zjistily, že podobnou iniciativu v oblasti odborné 

97 Švédsko, zpráva o situaci v zemi. 
98 Setkání v terénu s Komisí pro rovné zacházení (Nizozemsko, 1. dubna). 
99 Viz http://www.registrerdiskrimination.kk.dk/?sc_lang=en (17.10.2008). 
100 Viz http://www.drustvo-

legebitra.si/index.php?option=com_content&task=view&id=148&Itemid=0 (17.10.2008). 
101 Setkání v terénu s organizacemi Inter-LGBT a L'Autre Cercle, (Francie, 10. března 2008). 
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přípravy policie uskutečnil i belgický vnitrostátní orgán pro rovné 
zacházení, Centrum pro rovné příležitosti a odpor proti rasismu102. 

 

Pokud jde o soudní řízení, švédská studie103 ukázala, že procento nenávistně 
motivovaných incidentů, které skončí před soudem, se v jednotlivých 
policejních jurisdikcích značně liší a že prvek nenávisti či homofobie někdy 
nebyl při soudním řízení a stanovení trestu brán v úvahu, ačkoli byl motivem 
daného spáchaného trestného činu. 

102 Setkání v terénu s Centrem pro rovné příležitosti a odpor proti rasismu (Belgie, 3. dubna).  
103 E. Tiby (2006) En studie av homofoba hatbrott i Sverige, Stockholm: Forum för levande 

historia. 
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Správná praxe: politika v oblasti trestního stíhání. Státní zastupitelství ve 
Spojeném království, Crown Prosecution Service, vydalo politiku pro 
trestní stíhání případů homofobních a transfobních nenávistně 
motivovaných trestných činů. Dokument vysvětluje způsob, jakým Crown 
Prosecution Service (CPS) řeší případy zahrnující homofobní a transfobní 
nenávistně motivované trestné činy, a uvádí, že úřad CPS je pevně 
rozhodnut sehrát svou úlohu při snižování počtu trestných činů 
s homofobním nebo transfobním prvkem tím, že bude pachatele předávat 
spravedlnosti104. 

104 Viz http://www.cps.gov.uk/publications/docs/htc_policy.pdf (6.10.2008). 
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Útoky na místa využívaná lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovanými osobami 

V řadě členských států bylo hlášeno mnoho případů útoků na místa, jež 
využívají lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby 
– od vandalského ničení prostor nevládních organizací nebo komunitních 
zařízení pro tyto osoby po obtěžování či napadání lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob na takových místech. 

Vandalismus namířený proti prostorám místní pobočky Riksförbundet För 
Seksuellt Likaberättigande (švédská federace za práva lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob), kde byla rozbita okna a do 
prostor byly vhozeny zápalné předměty, ve Švédsku je jen jedním z příkladů105. 
Na základě údajů získaných při rozhovorech v terénu je také možné poukázat na 
vypálení historického místa v Itálii (The Coming Out) komunity lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob v Římě v únoru 
roku 2008 a nedávno na další neofašistické útoky proti různým místům pro tyto 
osoby106. Italské nevládní organizace pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby Arcigay a Arcilesbica jsou přesvědčeny, že 
násilí namířené proti organizacím a komunitním zařízením pro lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby je na vzestupu107.  

Nenávistné výroky  

Termín „nenávistné výroky“ užívaný v tomto oddílu zahrnuje širší spektrum 
slovních aktů odvozených z homofobie a/nebo transfobie či vyjadřujících 
homofobii a/nebo transfobii při ponižujícím nebo nezdvořilém veřejném 
projevu. 

Na základě dostupných údajů je možné určit nejméně tři druhy nenávistných 
výroků jako projevy mající mimořádný význam v homofobním kontextu: 
nenávistné výroky veřejně činných osob, nenávistné výroky veřejně 
vystupujících náboženských představitelů a nenávistné výroky zveřejňované, 
často anonymně, na internetu.  

Nenávistné výroky veřejných a náboženských představitelů  

Některé nevládní organizace pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby a výzkumní pracovníci sledovali prohlášení 

105Riksförbundet För Seksuellt Likaberättigande (Nord) (švédská federace za práva lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob) Hatbrott! Vad gör jag? 
Information och råd för homosexuella, bisexuella och transpersoner (leták bez data publikování 
na adrese www.rfsl.se/nord). 

106Setkání v terénu s organizacemi Arcigay a Arcilesbica, 5. března 2008. Viz také: 
http://www.arcigay.it/incendio/incendio-al.coming-out-roma, 
http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/cronaca/incendio-coming/1.html, a 
http://www.arcigay.it/dossier-omofobia-italia-2006-2008 ( 20.7.2008). 

107Setkání v terénu s organizacemi Arcigay a Arcilesbica, 5. března 2008. 
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v tisku či na jiných místech. V Lotyšsku a Litvě určily nevládní organizace pro 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby 
Mozaika (Lotyšsko) a The Lithuanian Gay League (Litevská liga gayů) vzorce 
vyjadřování, pomocí nichž zkoumají prohlášení namířená proti lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaným osobám a ostatní 
homofobní projevy, které by v přesném slova smyslu všechny nemusely spadat 
do právní definice nenávistných výroků108. 

Tyto monitorovací projekty zjistily, že prohlášení namířená proti lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaným osobám vyslovují 
hlavně veřejně činní konzervativní politici a představitelé církví (katolické, 
luteránské či evangelické). Tato prohlášení vycházejí zejména z myšlenky, 
podle níž lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované 
osoby a způsob jejich života představují pro společnost hrozbu. Jak uvádí 
Mozaika: „začalo být jasné, že k prohlášením namířeným proti lesbičkám a 
gayům jsou znovu a znovu používány určité druhy argumentů“109. K těmto 
argumentům patří:110 

• snaha o zachování etnické homogenity a integrity národa a státu 
vyloučením nebo podřízením gayů a lesbiček;  

• čerpání z křesťanské víry na podporu vyloučení gayů a lesbiček 
z „morálního společenství“, které je chápáno jako společenství obsahující 
celý národ; 

• odkazy na blíže neurčenou morálku, často připomínající rodinné hodnoty 
jako argument pro vyloučení nebo podřízení gayů a lesbiček. 

Kromě toho jsou v některých prohlášeních lesbicky, homosexuálně, bisexuálně 
a transsexuálně orientované osoby zmiňovány jako „západní hrozba“ pro 
„demografické přežití“ národa, která přichází ze zahraničí: 

„Musíme říci jasné NE všem těm mudrcům ze západu, kteří chtějí navrhovat, aby náš 
národ spáchal dobrovolnou sebevraždu, protože, jak víte, homosexualisté (sic) děti 
nemají“ (lotyšský poslanec na plenární schůzi parlamentu, 31. 5. 2006)111. 

 

108 Mozaika (2007) Homophobic Speech in Latvia: Monitoring the Politicians (Homofobní 
výroky v Lotyšsku: sledování politiků) 

 A. Tereskinas (2007) Not Private Enough? Homophobic and Injurious Speech in the Lithuanian 
Media (Málo soukromí? Homofobní a urážlivé výroky v litevských sdělovacích prostředcích), 
Vilnius: Litevská liga gayů. 

109 Mozaika (2007) Homophobic Speech in Latvia: Monitoring the Politicians (Homofobní 
výroky v Lotyšsku: sledování politiků), s. 4. 

110 Mozaika (2007) Homophobic Speech in Latvia: Monitoring the Politicians (Homofobní 
výroky v Lotyšsku: sledování politiků), s. 5. 

111 Mozaika (2007) Homophobic Speech in Latvia: Monitoring the Politicians (Homofobní 
výroky v Lotyšsku: sledování politiků), s. 31. 
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Argumenty proti povolení akcí Gay Pride se také tázaly, zda je sexuální 
orientace otázkou lidských práv menšin nebo jen „nemorálním sklonem“, což 
staví homosexuály naroveň alkoholikům a drogově závislým. 

„Pochody Gay Pride musí být v Lotyšsku vnímány jako nezákonné a nesmí 
být povolovány, především proto, že směřují proti morálce a proti modelu 
rodiny, který v našem národě existuje a který je zakotven v základním 
právním předpisu státu, v ústavě. Za druhé, homosexualita je proti 
přirozenému řádu, a proto proti zákonům Božím. Za třetí, homosexuálové 
také požadují práva menšiny neoprávněně. Menšinu tvoří lidé odlišní od 
většiny z důvodu národnosti, jazyka, rasy, barvy pleti a jiných neutrálních 
znaků, nikoli však morálního hodnocení. To znamená, že nemůže existovat 
menšina alkoholiků, homosexuálů, narkomanů či jiných lidí, pokud jsou 
základem menšiny nemorální sklony.“ (Veřejný dopis politikům, který 
podepsal kardinál a několik kněží římskokatolické církve v Lotyšsku)112. 

 

Je důležité si povšimnout, že příklady hanlivých veřejných prohlášení 
týkajících se lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob, jako byly výroky zmíněné výše, se nijak neomezují na 
Lotyšsko. Informace shromážděné při výzkumu v terénu zjistily příklady 
takových prohlášení na Maltě, v Itálii, v Litvě, v Polsku, na Kypru, v Řecku 
a v Rumunsku113 obvykle ze strany konzervativních politiků nebo 
představitelů katolické či pravoslavné církve. Druhy prohlášení a použité 
argumentace jsou do velké míry podobné těm, které zjistil monitorovací projekt 
organizace Mozaika. Nebylo žádným překvapením, že rozhovory s nevládními 
organizacemi pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientované osoby a s orgány pro rovné zacházení v uvedených zemích 
ukázaly, že tam, kde je homosexualita na politické úrovni silně odmítána 
z morálních důvodů, jsou homofobní nenávistné výroky naléhavějším a 
významnějším problémem, zvláště jsou-li užívány k vyvolání odporu vůči 
akcím Gay Pride, jak popisuje oddíl věnovaný svobodě shromažďování. 

Výrazy nenávisti vůči lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaným osobám se samozřejmě neomezují na politiky nebo náboženské 
vůdce. Pro ilustraci: 

V oblasti zábavy: člen výběrové komise pěvecké soutěže německé 
soukromé televize („Deutschland Sucht Den Superstar“ [Německo hledá 

112 Zpravodajská agentura LETA, 27. května 2008. 
113 Setkání v terénu s hnutím Malta Gay Rights Movement (3. března 2008), organizacemi 

Arcigay/Arcilesbica (Itálie, 5. března 2008), Litevskou ligou gayů (13. března 2008), 
organizací Kampaň proti homofobii (17. března 2008), kyperským Hnutím za osvobození gayů 
(10. dubna 2008), organizacemi OLKE (Řecko, 14. dubna 2008), ACCEPT (Rumunsko, 
12. dubna 2008). 
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superstar]) vzbudil rozruch, když účastníka při vystoupení nazval 
„teploušem, co zpívá jako prase!“114 

Ve sdělovacích prostředcích: „Homosexuálové by se měli popravovat“ –
 tak zněl nadpis v rumunských novinách Evenimentul Zilei dne 11. května 
2004 v článku o veřejných akcích lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob115. 

Ze strany veřejně činných osob: v roce 2005 byl dobře známý portugalský 
názorový vůdce trestně stíhán za to, že veřejně prohlásil, že homosexuálové 
jsou nemocní a přirovnal je k pedofilům a drogově závislým116. 

Nenávistné výroky na internetu 

Otázkou vzbuzující zvláštní obavy je šíření homofobních nenávistných výroků 
na internetu. Tomuto problému se věnovalo jen málo výzkumu, průzkum 
v terénu však ukazuje, že jej jako oblast vyvolávající vážné obavy uvedlo 
několik nevládních organizací pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby117, vnitrostátních orgánů pro rovné 
zacházení118 a studií. Jedna studie z roku 2006119 uvedla: „Rychlá zkouška 
pomocí kteréhokoli vyhledávače přinese celou řadu internetových stránek, 
které svou propagandu zaměřují proti přistěhovalcům, Židům, muslimům či 
homosexuálům, podněcují k nenávisti a vyzývají k násilí vůči těmto 
skupinám.“  

Studie rovněž uvedla, že například v Nizozemsku zaznamenal holandský Úřad 
pro podávání stížností trvalý nárůst takových materiálů zveřejňovaných 
v holandském internetovém prostoru. 

Několik vnitrostátní orgánů pro rovné zacházení a nevládních organizací pro 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby rovněž 
konstatovalo značný počet nenávistných komentářů vůči lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaným osobám 
zveřejňovaných na internetu. Podobně jako v ostatních souvislostech využívá 
několik sítí zaměřených proti lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaným osobám internet ke komunikaci, spolupráci a 
mobilizaci. K příkladům patří lotyšská NoPride Association nebo portugalská 

114 Německy: „Vollschwuchtel, singt wie ein Schwein“ (vysíláno na stanici RTL v roce 2008), 
citace ve zprávě o situaci v Německu. 

115 Rumunsko, zpráva o situaci v zemi. 
116 J.E.F. Gouveia (2005) „Qualquer dia a pedofilia vau acabar por ser legalizada“, O 

Independente, 18. února 2005. 
117 Setkání v terénu, např. s organizací SEKÛ (Estonsko, 10. března 2008). 
118 Setkání v terénu, např. s veřejným ochráncem práv pro rovné příležitosti (Litva, 14. března 

2008). 
119 M. Zarrehparvar (2006) A Nondiscriminatory Information Society (Nediskriminační 

informační společnost), R.F. Jørgensen, Human Rights in the Global Information Society 
(Lidská práva v globální informační společnosti), London: MIT Press, s. 226. 
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Partido Nacional Renovador oznamující v roce 2005 demonstraci proti „lobby 
gayů a pedofilů“ na nacionalistickém blogu. Na extremistickou pravicovou 
internetovou stránku ve Švédsku bylo v roce 2006 podáno oznámení pro 
podněcování k nenávisti proti homosexuálům120.  

Úřad veřejného ochránce práv pro rovné příležitosti v Litvě provedl dvě 
vyšetřování z moci úřední a zahájil řízení z důvodu nenávistných výroků na 
internetových stránkách. Údaje získané při rozhovorech však ukazují, že dovést 
takové případy do fáze soudního řízení je často obtížné, protože zjištění 
skutečných autorů odpovědných za komentáře vyžaduje značné zdroje a 
odhodlání121. 

Závěry 

Nenávistně motivované trestné činy proti lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaným osobám jsou častým jevem, který má na gaye, 
lesbičky, bisexuální muže a ženy a transgenderově orientované osoby různé 
dopady.  

Doplňujícím činitelem problému je nedostatečné oznamování incidentů policii 
či jiným orgánům (vysvětlované tím, že samy oběti z řad lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob váhají 
s oznamováním incidentů, nebo zanedbáním ze strany policejních orgánů).  

Nástroje pro oznamování incidentů příslušným orgánům jsou málo 
propracované, ačkoli nedostatečné oznamování nenávistně motivovaných 
trestných činů může závažně ovlivnit schopnost těchto orgánů proti takovým 
trestným činům efektivně bojovat. 

V celé Evropské unii existuje jen málo poznatků a provádí se málo výzkumu ve 
věci rozsahu, povahy, pachatelů či obětí nenávistně motivovaných trestných 
činů. 

V některých členských státech jsou problémem útoky na místa, kde se lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby zdržují. Zařízení 
nevládních organizací pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientované osoby byla napadena vandaly a další místa využívaná k setkávání 
byla vypálena nebo byli jejich klienti závažným způsobem obtěžováni či 
napadáni. Tato studie zjistila incidenty v Itálii a ve Švédsku.  

Obzvláště znepokojivým jevem jsou nenávistné výroky veřejně činných osob, 
jelikož negativně ovlivňují veřejné mínění a podněcují k nesnášenlivosti. Ve 
veřejných prohlášeních proti lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 

120 Brottsförebyggande rådet (Švédská národní rada pro prevenci trestné činnosti), 2008 Hatbrott 
2007 - En sammanställning av anmälningar med främlingsfientliga, islamofobiska, 
antisemitiska och homofobiska motiv. 

121 Setkání v terénu s veřejným ochráncem práv pro rovné příležitosti (Litva, 14. března 2008). 
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transsexuálně orientovaným osobám jsou tyto osoby často vykreslovány jako 
abnormální, nemocné, deviantní, spojené s trestnou činností, nemorální či 
sociálně destabilizující. 

Zvláštní problémovou oblastí je internet, který je využíván k podněcování 
k nenávisti a zjišťování či trestní stíhání pachatelů je obtížné.  
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Svoboda shromažďování 
Tento oddíl se věnuje situaci v oblasti veřejných demonstrací a akcí lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob, zejména 
oslavám typu Gay Pride, a problematice přístupnosti a dostupnosti prostor jako 
míst k provozování činností souvisejících s lesbicky, homosexuálně, bisexuálně 
a transsexuálně orientovanými osobami. 

Pochody Gay Pride a ostatní veřejné demonstrace a akce lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob  

Gay Pride je tradice, jež sahá do června 1969, kdy lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby v New Yorku po několik dnů protestovaly 
v ulicích proti soustavnému policejnímu pronásledování těchto osob a míst jimi 
užívaných. V následujícím roce toto povstání připomněly demonstrace 
v několika amerických městech a od té doby se každoroční demonstrace proti 
homofobii a za práva lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob rozšířily po celém světě. Tyto „demonstrace hrdosti“, které 
v mnoha členských státech nabyly podoby slavností, mají pro lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby a jejich skupiny i 
velice důležitou funkci budování komunity a posilování jejich postavení. Při 
rozhovorech vyšlo najevo, že každoroční akce či demonstrace organizují místní 
nevládní organizace pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientované osoby v téměř každém členském státě Evropské unie, akce 
většinou probíhají bez jakýchkoli problémů ve věci povolování ze strany 
policie nebo místních úřadů a v některých případech jsou vlastně organizovány 
ve spolupráci s místními orgány122. 

Demonstrace jsou organizovány pod různými názvy, například pochod za rozmanitost, 
duhová přehlídka, pochod za rovnost nebo den Christopher Street, 
s nejrůznějšími slogany, cíli a vyjadřovacími prostředky. V tomto ohledu je 
účast Evropské unie samé na takových oslavách brána jako znamení podpory 
rozmanitosti v oblasti sexuální orientace. Bylo tomu tak i v roce 2005 při 
amsterodamské přehlídce Canal Parade, které se účastnila loď „Za rozmanitost. 
Proti diskriminaci.“ v rámci kampaně Evropské komise proti diskriminaci123. 
V posledních letech však některé akce v různých členských státech Evropské 
unie přitáhly značnou negativní pozornost a spory ve věci některých oslav Gay 
Pride se staly ukazatelem naznačujícím význam homosexuality jako politické 
otázky. 
V souvislosti s reakcemi některých členských států na akce Gay Pride 
v posledních letech se vyskytlo několik aspektů budících obavy: některé orgány 
nedokázaly zaručit lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaným osobám právo na shromažďování, nedokázaly těmto osobám 

122 Informace shromážděné během práce v terénu. 
123 Viz http://www.stop-discrimination.info/31.0.html (12.1.2009). 
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zaručit ochranu před demonstrujícími odpůrci a političtí nebo církevní 
představitelé ve skutečnosti využili veřejné demonstrace lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob k povzbuzování 
postojů a akcí namířených proti nim. 

Zákazy 

V posledních letech došlo k případům, kdy místní orgány přinejmenším 
zpočátku zakázaly poklidné demonstrace a shromáždění skupin hájících práva 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob: 

Litva: V roce 2007 městský úřad ve Vilniusu při dvou příležitostech odmítl 
vydat povolení pro veřejné akce lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob. Organizátoři podali stížnost u orgánu 
druhého stupně, soudy však stížnost zamítly124. 

Lotyšsko: Podle informací shromážděných při rozhovorech zakázaly v letech 
2005 a 2006 městské úřady přehlídku Pride Parade v Rize125. 

Bulharsko: V roce 2005 zakázal starosta města Varna otevření informačního 
kiosku Pink Point. Organizátoři podali stížnost ke Komisi pro ochranu před 
diskriminací a městský úřad města Varna byl shledán vinným z důvodu 
nepřímé diskriminace. V důsledku odvolacího řízení věc stále není s konečnou 
platností vyřešena126. 

Rumunsko: V roce 2005 městský úřad zakázal pochod za rozmanitost 
v Bukurešti127. 

Polsko: V letech 2004 a 2005 městský úřad ve Varšavě zakázal pochody 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob za 
rovnost. V roce 2005 byl podobný pochod zakázán v Poznani128. 

124 E. Ziobiene (2008) Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual 
Orientation, Report on Lithuania (Právní studie homofobie a diskriminace na základě sexuální 
orientace, zpráva o situaci v Litvě), zpráva skupiny FRALEX o právní situaci. Také: Setkání 
v terénu s Litevskou ligou gayů (Litva, 13. března 2008) a s veřejným ochráncem práv pro 
rovné příležitosti (Litva, 14. března 2008). 

125 Setkání v terénu v Lotyšsku: Tiesībsarga birojs (Úřad veřejného ochránce práv) (12. května 
2008) a nevládní organizace pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientované osoby Mozaika (12. března 2008). 

126 S. Kukova (2008) Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds f Sexual 
Orientation, Report on Bulgaria (Právní studie homofobie a diskriminace na základě sexuální 
orientace, zpráva o situaci v Bulharsku), zpráva skupiny FRALEX o právní situaci v zemi. 
Také: Setkání v terénu s nevládní organizací pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby BGO Gemini, 28. dubna 2008, a s Komisí pro ochranu před 
diskriminací, 29. dubna 2008. 

127 Rumunsko, zpráva o situaci v zemi a setkání v terénu s nevládní organizací pro lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby ACCEPT (7. dubna 2008). 
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Mezi důvody uváděné pro zákazy patří bezpečnost účastníků, narušování 
veřejné morálky a ochrana veřejného pořádku. Je však důležité připomenout, že 
některé zákazy a jiné problematické omezující postupy (například v Bukurešti, 
Varšavě a Rize) se změnily po zásahu nevládních organizací pro lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby, na základě 
mezinárodního tlaku, soudních rozhodnutí, stanovisek vnitrostátních orgánů 
pro rovné zacházení nebo intervencích ministrů129. 

 

Ve věci Baczkowski a další proti Polsku, žádost č. 1543/06, rozsudek ze dne 3. května 
2007, Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že zákaz pochodů za rovnost a 
shromáždění ve Varšavě v roce 2005 byl porušením článků 11, 13 a 14 Evropské 
úmluvy o lidských právech130. 

 

Správní překážky 

Rozhovory odhalily, že správní překážky byly v roce 2007 využity v Estonsku, 
kde se místní policie zdráhala spolupracovat s organizátory přehlídky Gay 
Pride a vyžadovala, aby si najali soukromou bezpečnostní agenturu131. 
Organizátoři podali stížnost kancléři spravedlnosti, který rozhodl, že Põhja 
Politseiprefektuur (Severní policejní prefektura) nedodržela standardy řádné 
správy, když s organizátory přehlídky odmítla spolupracovat132. 

Kancléř spravedlnosti dále poukázal na to, že ačkoli si orgány zřejmě byly 
vědomy svých negativních povinností, tzn. nenarušovat přehlídku, nebyly si 
vědomy své povinnosti pozitivní, kterou byla povinnost zajistit prostředí, 
v němž bude možné využívat práva na svobodu shromažďování a souvisejících 
práv (například ochranou demonstrantů před odpůrci demonstrace)133. 

128 M. Abramowicz (ed.) (2007) The Situation of Bisexual and Homosexual Persons in Poland 
(Situace bisexuálních a homosexuálních osob v Polsku); zpráva za roky 2005 a 2006, Varšava: 
Campaign Against Homophobia a Lambda Warsaw Association. 

129 Rumunsko, zpráva o situaci v zemi. M. Abramovicz (ed.) (2007) The Situation of Bisexual and 
Homosexual Persons in Poland (Situace bisexuálních a homosexuálních osob v Polsku); zpráva 
za roky 2005 a 2006, Campaign Against Homophobia a Lambda Warsaw Association, Warsaw. 
Setkání v terénu v Lotyšsku: Tiesībsarga birojs (Úřad veřejného ochránce práv) (12. března 
2008) a nevládní organizace pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientované osoby Mozaika (12. března 2008). 

130 Viz http://www.icj.org/IMG/European_Compilation-web.pdf (26.11.2008). 
131 Setkání v terénu s organizacemi SEKÜ a Diversity (Estonsko, 10. března 2008). 
132 Estonsko/Õiguskantsleri kantselei (09.2007) „Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava 

järgimiseks“ (Doporučení k dodržování zákonosti a řádné správy věcí veřejných), dopis pro 
politseiprefekta (policejního prefekta) Raivo Kütta, s. 13. 

133 Estonsko/Õiguskantsleri kantselei (září 2007) „Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava 
järgimiseks“ (Doporučení k dodržování zákonosti a řádné správy věcí veřejných), dopis pro 
politseiprefekta (policejního prefekta) Raivo Kütta, s. 13. 
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Podle dotazovaných osob se podobné překážky objevily u pochodu za 
rozmanitost v Rumunsku v roce 2008, kde místní policie požadovala, aby 
organizátoři předložili plán regulace dopravního provozu134. 

Projevy odporu 

Projevy odporu namířené proti demonstracím lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob, jako jsou akce Gay Pride, se 
neomezují jen na veřejné orgány. V létě roku 2008 mezinárodní zpravodajské 
sdělovací prostředky informovaly o násilných útocích na pochody Gay Pride 
v hlavních městech České republiky, Maďarska a Bulharska. V posledních 
letech došlo k násilným útokům na demonstrace ve Švédsku, Polsku, 
Lotyšsku, Estonsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku a 
Bulharsku135. 

„Neonacisté, kteří mě zbili na přehlídce Pride v roce 2003, si užili, protože jsem současně 
blatte (hanlivý výraz pro Švéda jiné než bílé pleti nebo pro lidi barevné pleti, například 
arabského nebo latinskoamerického původu) i gay. 
Dnes mám pocit, že chodit na přehlídku Pride je důležitější než kdykoli předtím. Je tolik 
gayů, lesbiček a transgenderově orientovaných lidí, kteří se neodváží jít. Vyjděte do ulic, 
ukažte se!“136 (Muž, Švédsko) 
Podle nevládních organizací pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby a národních orgánů pro rovné zacházení ve 
výše uvedených zemích organizuje demonstrace odpůrců řada skupin, které 
často působí ve strategických spojenectvích a mohou zahrnovat: fašistické a 
neonacistické skupiny, ultranacionalistické skupiny a/nebo konzervativní 
pravoslavné, katolické nebo evangelické křesťanské skupiny. 

V několika případech mobilizace k protidemonstracím příslušníky takových 
skupin přesáhne, což vede k velkým veřejným demonstracím, jež požadují 
například „smrt sodomitů“137, se slogany jako „Gay Pride = Aids Pride“, „Stop 
západní dekadenci“ nebo „Gayové jsou jako Židé, musí zemřít“138. 

Jako příklad problémů, kterým organizátoři veřejných akcí lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob čelí, lze uvést, 
že polský průzkum z roku 2005 zjistil, že 78 procent respondentů se vyslovilo 

134 Setkání v terénu s organizací ACCEPT (Rumunsko, 7. dubna 2008) 
135 Informace ze zpráv o situaci v jednotlivých zemích. 
136 RFSL (2005) Belonging (Sounáležitost), k dispozici na adrese 

http://www.rfsl.se/public/rfsl_belonging_2.pdf 6.2.2009). 
137 Rumunsko, zpráva o situaci v zemi. 
138 S.P. Knudsen, „Gay Pride er vestlig decadence“, Dagbladet Information, 2.6.2008, k dispozici 

na adrese: http://www.information.dk/160136 (21.7.2008). 
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proti právu organizací lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob demonstrovat na veřejnosti139.  

Podle výsledků výzkumu v terénu vedle útoků na přehlídky nebo pochody 
uvedlo několik nevládních organizací pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby bezpečnostní problémy pro účastníky před 
akcemi, a zvláště po akcích Gay Pride140. Policie údajně nebyla schopná nebo 
ochotná účastníky před útoky chránit141. 

Existuje řada příkladů politiků, kteří odmítli akce Gay Pride podpořit, jsou-li 
však tito politici přímo odpovědní za rovné zacházení, je politické sdělení 
zvláště silné. V květnu roku 2008 nově jmenovaná ministryně pro rovné 
příležitosti v Itálii odmítla podpořit přehlídku Gay Pride v Římě z toho 
důvodu, že homosexuálové již nejsou v Itálii diskriminováni. Nesouhlasila 
s cílem organizátorů přehlídky Gay Pride dát homosexuálním svazkům stejnou 
legitimitu jako heterosexuálním manželstvím. 

Uvážíme-li zacházení ze strany úřadů, povahu protestních demonstrací a 
veřejnou debatu, jež demonstrace lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob provází, je jasné, že extremisté nejsou jediní, 
kdo ohrožuje právo na svobodu shromažďování v případě demonstrací 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob. 
Existuje značný překryv mezi členskými státy, v nichž úřady odepřely nebo se 
zdráhaly vydat povolení pro demonstrace lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob, a výskytem násilných protestních 
demonstrací. 

Zákazy, překážky a útoky na demonstrace lesbicky, homosexuálně, bisexuálně 
a transsexuálně orientovaných osob 

Za posledních pět let se zákazy, správní překážky a organizované útoky 
namířené proti veřejným demonstracím lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob vyskytly v Bulharsku, Estonsku, Lotyšsku, 
Polsku a Rumunsku. Organizované útoky (ale nikoli zákazy či překážky) se 
vyskytly v České republice, Maďarsku, Itálii a Švédsku. 

Žádné problémy v této oblasti nebyly hlášeny v Portugalsku, ve Španělsku, ve 
Francii, v Belgii, v Německu, v Rakousku, na Slovensku, ve Slovinsku, na 

139 Centrum pro výzkum veřejného mínění (2005) Akceptace práv gayů a lesbiček a sociální 
odstup vůči nim, k dispozici na adrese: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2005/K_127-
05.PDF (21.7.2008). 

140 Setkání v terénu například s organizací RFSL (Švédsko, 5. března 2008), Háttér Társaság a 
Melegekért (Podpůrná společnost Háttér, Maďarsko, 17. dubna 2008), Mozaika (Lotyšsko, 
12. března 2008). 

141 Setkání v terénu například s organizací ACCEPT (Rumunsko, 7. dubna 2008), Háttér Társaság 
a Melegekért (Podpůrná společnost Háttér, Maďarsko, 17. dubna 2008), Kampaň proti 
homofobii (Polsko, 17. března 2008). 
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Maltě, v Irsku, ve Spojeném království, v Lucembursku, v Nizozemsku, 
v Řecku, v Dánsku či ve Finsku.  

Výzkum v terénu nám dal možnost povšimnout si případu Litvy, kde i přes 
několik pokusů o organizaci veřejných akcí lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob se do doby zpracování této 
zprávy žádné takové akce nekonaly v důsledku zákazů ze strany místních 
orgánů142. Na Kypru nebyly veřejné akce lesbicky, homosexuálně, bisexuálně 
a transsexuálně orientovaných osob organizovány nikdy143. 

Dostupnost prostor 

Lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby a jejich 
organizace v některých členských státech často čelí problémům při hledání 
prostor pro politickou či kulturní činnost. Ve všech členských státech kromě 
Kypru působí nevládní organizace pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby ve svých vlastních kancelářích nebo sdílejí 
kanceláře s jinými nevládními organizacemi. Získání takových prostor pro 
organizování politické, sociální či kulturní činnosti je někdy problematické. 
Podle výzkumu v terénu například v Litvě odmítla nevládní organizace pro 
osoby se zdravotním postižením pronajmout kancelářské prostory Litevské lize 
gayů (Lithuanian Gay League, LGL) s odůvodněním, že ve svých prostorách 
nechce lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované 
osoby144. 

Oslava 10. výročí hnutí lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob ve Slovinsku se měla konat na lublaňském hradě. Nájemce 
hradu akci zrušil, když zjistil, že se týká lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob145. 

V Itálii v roce 2005 protestovaly organizace lesbiček v Miláně proti Milánské 
provincii, která několik dnů před akcí odepřela přístup na místo konání 
mezinárodního semináře o lesbické problematice. Organizacím pro lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby bylo zabráněno 
v účasti na vládní konferenci o rodině, kterou pořádalo ministerstvo pro rodinu 
v květnu roku 2007. Kromě toho mnohá divadla, kina a další místa užívaná 
k veřejným debatám v Itálii vlastní katolická církev a tato místa odmítla využití 
pro akce související s právy lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob146. 

142 Setkání v terénu s Litevskou ligou gayů (Litva, 13. března 2008) a s veřejným ochráncem práv 
pro rovné příležitosti (Litva, 14. března 2008). 

143 Setkání v terénu s kyperským Hnutím za osvobození gayů (Kypr, 10. dubna 2008). 
144 Setkání v terénu s Litevskou ligou gayů (Litva, 13. března 2008) a s veřejným ochráncem práv 

pro rovné příležitosti (Litva, 14. března 2008). 
145 Slovinsko, zpráva o situaci v zemi. 
146 Itálie, zpráva o situaci v zemi a setkání v terénu s organizacemi Arcigay a Arcilesbica, 

5. března 2008. 
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Závěry 

Ve většině členských států mohou lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby svobodně vykonávat své právo na svobodu 
shromažďování. V posledních letech však zákazy či správní překážky 
v některých členských státech bránily v pořádání klidných veřejných 
demonstrací lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných 
osob (Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko a Bulharsko). 
S výjimkou Litvy se však nevládním organizacím pro lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientované osoby v uvedených členských státech 
následně podařilo své akce uspořádat.  

V některých členských státech také nebyly veřejné orgány schopny či ochotny 
zajistit bezpečnost účastníků veřejných demonstrací lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob před demonstracemi jejich 
extrémně pravicových, nacionalistických, konzervativních a/nebo 
náboženských odpůrců. Za posledních pět let došlo k takovým útokům ve 
Švédsku, Estonsku, Lotyšsku, Polsku, České republice, Maďarsku, Itálii, 
Rumunsku a Bulharsku.  

Podle informací shromážděných při rozhovorech nevládní organizace pro 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby rovněž 
uváděly, že v některých členských státech může nalezení prostor pro činnost 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob 
představovat problém147. 

147 Informace z rozhovorů v terénu v Itálii, Litvě a Slovinsku. 
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Trh práce  
Tento oddíl se zabývá nejrůznějšími otázkami týkajícími se diskriminace na 
základě sexuální orientace v zaměstnání, jmenovitě neviditelností lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob, tím, jaký 
přístup mají tyto osoby ke svým právům na trhu práce, doklady o míře zažívané 
diskriminace a homofobie na pracovišti, výskytem diskriminace na trhu práce a 
postoji a povinnostmi zaměstnavatelů vůči lesbicky, homosexuálně, bisexuálně 
a transsexuálně orientovaným osobám.  

Otevřenost versus neviditelnost lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob  

Ve všech členských státech dotazované nevládní organizace pro lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby uváděly, že 
mnoho lesbicky, homosexuálně a bisexuálně orientovaných osob není na trhu 
práce vidět. Toto zjištění podpořily rozhovory s vnitrostátními orgány pro 
rovné zacházení a veřejnými orgány ve všech 27 členských státech148. Jak 
konstatovala Komise: „skupina vystavená diskriminaci nebývá ve veřejných 
statistikách řádně určena a ani to vždy nechce … Dozvěděli jsme se, že 
k diskriminaci na základě sexuální orientace došlo, jakmile byla osoba přijata 
do zaměstnání a záměrně nebo nezáměrně vyšla najevo informace o její 
sexualitě“149. 

Podle zprávy organizace ILGA-Europe150 se 42 procent lesbicky, 
homosexuálně a bisexuálně orientovaných respondentů na svém pracovišti ke 
své sexuální orientaci nepřiznalo. 66 procent respondentů uvádí jako důvod 
svého rozhodnutí zůstat v utajení strach z represivních opatření.  

Švédský průzkum151 provedený ústavem Arbetslivsinstitutet (Národní ústav pro 
pracovní život) ukázal, že svou sexuální orientaci na pracovišti nepřiznávalo 
50 procent lesbicky, homosexuálně a bisexuálně orientovaných respondentů. 
40 procent z těchto respondentů se vyhýbalo společenským akcím ze strachu, 
že budou „odhaleni“. 

148 Setkání v terénu s nevládními organizacemi pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby, vnitrostátními orgány pro rovné zacházení a veřejnými 
orgány ve všech členských státech EU, březen až květen 2008. 

149 Evropská komise, The Fight against Discrimination and the Promotion of Equality. How to 
Measure Progress Done (Boj proti diskriminaci a za prosazení rovnosti. Jak měřit dosažený 
pokrok), s. 62, k dispozici na adrese 
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/stud/measprog08_en.pdf 
(16.12.2008). 

150 S. Quinn a E. Paradis (2007) Going Beyond the Law: promoting equality in employment (Na 
druhou stranu práva: prosazování rovnosti v zaměstnání), ILGA-Evropa. 

151 Arbetslivsinstitutet (2003) Arbetsvillkor och utsatthet. Stockholm.  
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V německém průzkumu152 2 230 homosexuálně a lesbicky orientovaných 
zaměstnanců byla zjištěna podobná struktura: 52 procent gayů a lesbiček buď 
neodhalilo svou sexuální orientaci svými kolegům vůbec, nebo jen některým 
z nich. Zveřejnění orientace vůči nadřízeným nebo vedoucím pracovníkům 
dosahovalo mnohem nižší míry (65,1 procent svou orientaci neodhalilo vůbec 
nebo jen několika málo nadřízeným nebo vedoucím pracovníkům). Ve 
specifických pracovních sektorech, například v armádě či církvi, je míra 
zveřejnění mnohem nižší než průměr.  

 Finská studie153 uvedla, že lesbicky, homosexuálně a bisexuálně orientovaní 
zaměstnanci mají v porovnání s ostatními menšinami zvláštní postavení, pokud 
jde o způsob, jakým otevřenost ovlivňuje jejich pracovní život. Jako jeden 
z hlavních motivů utajení na pracovišti byla uváděna nejistota zaměstnání. 
Podle jiné finské studie154 je běžné, že si lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby vypracovávají strategie, aby se vyhnuly 
odhalení svého lesbického, homosexuálního či bisexuálního statusu, například 
mění téma hovoru nebo při rozhovorech na pracovišti odcházejí.  

 

Jak konstatoval zástupce švédské federace za práva lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob (RFSL): 
„Můžete mít pocit, že musíte odpovídat neurčitě a nakonec se v porovnání 
s ostatními stanete takovýmto „šedým“ člověkem. Tímto způsobem se 
určitě nestanete členem týmu a sociální aspekt vaší práce tak skončí 

152 D. Frohn (2007), Out im Office?! Sexuelle Identität, (Anti-)Diskriminierung und Diversity am 
Arbeitsplatz. Kolín nad Rýnem: Schwules Netzwerk NRW e.V. (ed.), financováno 
ministerstvem pro mezigenerační záležitosti, rodinu, ženy a integraci Severního Porýní-
Vestfálska. 

153 J. Lehtonen a K. Mustola eds. (2004), Straight people don’t tell, do they…? Negotiating the 
boundaries of sexuality and gender at work (Heterosexuálové nic neříkají, že ...?: Dohody o 
hranicích sexuality a pohlavní příslušnosti na pracovišti), výzkumné zprávy 2b/04, ministerstvo 
práce. 

154 M. Kaskissari (2004), Young Lesbian and Bisexual Women and their coping at work (Mladé 
lesbičky a bisexuálky a jejich boj v práci), v J. Lehtonen, K. Mustola eds. (2004), Straight 
people don’t tell, do they…? Negotiating the boundaries of sexuality and gender at work 
(Heterosexuálové nic neříkají, že ...?: Dohody o hranicích sexuality a pohlavní příslušnosti na 
pracovišti), výzkumné zprávy 2b/04, ministerstvo práce. 

155 J. Lehtonen a K. Mustola eds. (2004), Straight people don’t tell, do they…? Negotiating the 
boundaries of sexuality and gender at work (Heterosexuálové nic neříkají, že ...?: Dohody o 
hranicích sexuality a pohlavní příslušnosti na pracovišti), výzkumné zprávy 2b/04, ministerstvo 
práce. 

„Často jsem si myslela, že kdyby to věděli a byly by u nás jako pacientky mladé dívky, 
pravděpodobně by mi nedovolili se o ně znovu starat, myslím tím, že bych se nikdy 
nestala odpovědnou zdravotní sestrou. Pravděpodobně by si mysleli, že jsem pedofil 
nebo něco takového. Tak by to asi podle mě dopadlo, kdyby to teď zjistili, 
panebože“155. (Žena, 31 let, Finsko) 
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naprostým neúspěchem. A v práci přece jen trávíme třetinu svého života, 
takže být součástí týmu je velice důležité.“156 

Výzkum naznačuje, že toto stálé manévrování v životě člověka na pracovišti 
má své důsledky. Švédská studie157 ukázala, že se skrýváním sexuální 
orientace na pracovišti jsou spojena zdravotní rizika, a britská studie158 
prokázala, že lesbicky, homosexuálně a bisexuálně orientované osoby jsou 
přesvědčeny, že jsou v práci produktivnější, pokud svou sexuální orientaci 
zveřejní. 

Přístup k právům na trhu práce  

Směrnice o rovnosti v zaměstnání159 zakazuje přímou i nepřímou diskriminaci 
stejně jako obtěžování na základě sexuální orientace v soukromém i veřejném 
sektoru při práci a zaměstnání. Tento zákaz platí pro podmínky přístupu 
k zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti nebo k povolání, přístupu 
k odbornému vzdělávání nebo odborné přípravě, podmínky zaměstnání a 
pracovní podmínky a pro členství a činnost v organizaci zaměstnanců nebo 
zaměstnavatelů. Směrnice měla být v členských státech Evropské unie 
provedena do 2. prosince 2003. Provedení se však v různých členských státech 
liší160. 

Při rozhovorech s vnitrostátními orgány pro rovné zacházení a nevládními 
organizacemi pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientované osoby se otázka na to, jaký mají tyto osoby přístup ke svým 
právům a jak mohou požadovat nápravu diskriminačního zacházení, ukázala ve 
všech 27 členských státech jako problém.  

Je-li lesbicky, homosexuálně, bisexuálně či transsexuálně orientovaná osoba 
diskriminována, je naprosto nezbytné, aby měla přístup k mechanismům pro 
podání stížnosti. V tomto ohledu je pro možnosti lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob ve věci přístupu k právu na 
nediskriminaci zásadní přítomnost vnitrostátního orgánu pro rovné zacházení. 
V mnoha členských státech však takový orgán prostě neexistuje. 

Mapa znázorňuje, v kterých z 27 členských států se diskriminací na základě 
sexuální orientace zabývají vnitrostátní orgány pro rovné zacházení:  

156 RFSL (2007) Open Up Your Workplace: challenging homophobia and hetero-normativity 
(Otevřete své pracoviště: výzva homofobii a heteronormativitě), s. 19. Stockholm 

157 Arbetslivsinstitutet (2003) „Arbetsvillkor och utsatthet“, k dispozici na adrese 
http://www.rfsl.se/public/hobi_almedalen2003.pdf (6.2.2009). 

158 Stonewall (2008) Serves You Right. Lesbian and gay people’s expectations of discrimination 
(Dobře vám tak. Očekávání lesbiček a gayů v oblasti diskriminace). 

159 Směrnice Rady 2000/78/ES (27.11.2000). 
160 Agentura Evropské unie pro základní práva (2008), Homofobie a diskriminace na základě 

sexuální orientace a pohlavní identity v členských státech Evropské unie: část 1 – právní 
analýza, s. 36–52. 
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Vnitrostátní orgány pro rovné zacházení  

 

 

    
Country Results Výsledky zemí Lithuania Litva  
The Netherlands  Nizozemsko  Italy Itálie 
Sweden Švédsko  Finland Finsko 
Denmark Dánsko  Portugal Portugalsko 
Austria Rakousko  Slovenia Slovinsko 
Belgium Belgie Estonia Estonsko 
Spain Španělsko  Hungaria Maďarsko  
Germany Německo  Slovakia Slovensko 
Luxembourg Lucembursko Bulgaria Bulharsko  
France Francie Greece Řecko  
United Kingdom Spojené království Cyprus Kypr 
European Union (27) Evropská unie (27) Latvia Lotyšsko  
Ireland Irsko Romania Rumunsko  
Czech Republic Česká republika Malta Malta 
Single Equality Body Jediný orgán pro rovné zacházení 
Moving towards a Single Equality Body Vývoj směrem k jedinému orgánu pro rovnému zacházení 
No Equality Body addressing discrimination on ground of sexual 
orientation 

Žádný orgán pro rovné zacházení zabývající se diskriminací na 
základě sexuální orientace  
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Vývoj obecně směřuje k modelu jediného orgánu pro rovné zacházení 
příslušného zabývat se všemi důvody diskriminace. Takový model již existuje 
v 18 členských státech (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Německo, Řecko, 
Francie, Irsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, 
Nizozemsko, Rakousko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko a Spojené 
království). Kromě toho, jakkoli devět členských států v době přípravy zprávy 
nemělo orgány pro rovné zacházení příslušné zabývat se diskriminací na 
základě sexuální orientace, čtyři členské státy k tomu směřují (Estonsko, Itálie 
a Portugalsko). 

Pouze Švédsko mělo orgán zvlášť pověřený řešením diskriminace na základě 
sexuální orientace, konkrétně HomO, jednoho ze čtyř veřejných ochránců práv 
pro rovné zacházení. Od 1. ledna 2009 však byly úřad veřejného ochránce práv 
pro diskriminaci na základě sexuální orientace a úřady ostatních veřejných 
ochránců práv sloučeny do úřadu švédského veřejného ochránce práv pro rovné 
zacházení. Práce nového veřejného ochránce práv bude vycházet z nového 
zákona o diskriminaci, který nahradí stávajících sedm právních předpisů o 
diskriminaci161. Celkově bude do jednoho či dvou let pravděpodobně existovat 
22 členských států s jediným orgánem pro rovné zacházení příslušným zabývat 
se všemi důvody diskriminace. 

Devět členských států nemá orgán pro rovné zacházení příslušný zabývat se 
diskriminací na základě sexuální orientace (Česká republika, Dánsko, 
Estonsko, Španělsko, Itálie, Malta, Polsko, Portugalsko a Finsko). V pěti 
z nich by mohl být k přijímání stížností na diskriminaci na základě sexuální 
orientace příslušný úřad veřejného ochránce práv (Česká republika, Estonsko, 
Španělsko, Polsko a Finsko). Tyto druhy úřadů veřejného ochránce práv však 
nedisponují všemi pravomocemi, které pro orgány pro rovné zacházení 
předpokládá směrnice o rasové rovnosti. 

Údaje o diskriminaci  

Existuje jen málo oficiálních statistických údajů o stížnostech z důvodu 
diskriminace. Statistické údaje o stížnostech shromažďuje 10 členských států 
(Rakousko, Česká republika, Kypr, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, 
Nizozemsko, Rumunsko a Švédsko). Následující tabulka ilustruje počet 

161 Veřejný ochránce práv pro rovnost zajišťuje, aby v žádné oblasti společnosti nedocházelo 
k diskriminaci na základě pohlaví, transgenderové identity nebo projevu, etnického původu, 
náboženského vyznání nebo jiného přesvědčení, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo 
věku. Veřejný ochránce práv dále prosazuje rovná práva a příležitosti, provádí dohled nad 
dodržováním zákona o diskriminaci, zabývá se jednotlivými stížnostmi a prosazuje rovnost 
pomocí poradenství a vzdělávání. http://www.homo.se/o.o.i.s/1210 (23.10.2008). 
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stížností v jednotlivých zemích spolu s údajem o celkovém počtu zjištěných 
případů diskriminace162:  

Země 

Celkový počet stížností na 
diskriminaci na základě 
sexuální orientace – orgán 
pro rovné zacházení, 
tribunály, soudy atd. 
(2007)163 
 

Celkový zjištěných případů 
diskriminace, které v roce 
2007 potvrdily orgán pro 
rovné zacházení, tribunály, 
soudy atd. (2007)164 
 

Rakousko  45 0 
Česká republika  1 1 

Kypr 1 
Rozhodnutí dosud nebylo 

vydáno 
Estonsko 1 0 
Maďarsko  2 0 
Lotyšsko  12 1 
Litva  18 1 
Nizozemsko  6 3 
Rumunsko  7 1 
Švédsko  62 6165 

 

Rozhovory s vnitrostátními orgány pro rovné zacházení a nevládními 
organizacemi pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientované osoby ve všech 27 členských státech upozornily na to, že i přes 
uplatňování právních předpisů Evropské unie a jejich provádění 
ve vnitrostátních právních předpisech v celé Evropské unii je počet doložených 
případů diskriminace na základě sexuální orientace pozoruhodně nízký.  

162 Údaje ze zpráv skupiny FRALEX o právní situaci v jednotlivých zemích; informace za 
Švédsko od úřadu HomO. 

163 Stížnosti zahrnují všechny společenské oblasti diskriminace (zaměstnání, vzdělávání, bydlení, 
zboží a služby atd.).  

164 Počet stížností v roce 2007 nemusí nutně odpovídat počtu zjištěných případů v tomto roce, 
protože některá rozhodnutí nejsou přijata v témže roce, v němž byla stížnost podána.  

165 Je třeba upozornit, že daných 6 případů se týká pouze případů, v nichž byly zjištěny dostatečné 
důkazy o diskriminaci a bylo vydáno rozhodnutí, které důkazy potvrdilo. Ve zbývajících 56 
případech nebylo zjištěno žádné porušení předpisů. To nemusí nezbytně znamenat, že v daných 
případech nedošlo k diskriminaci, ale jen to, že například byly důkazy podporující tvrzení o 
diskriminaci příliš slabé. 
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V Lotyšsku úřad veřejného ochránce práv a nevládní organizace pro lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby Mozaika 
naznačují, že nízký počet případů diskriminace lze přičítat řadě důvodů, 
například tomu, že se lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientované osoby zdráhají postavit se zveřejnění soudního řízení a problémy, 
jimž tyto osoby čelí, nejsou uznávány jako diskriminace167.  

 

Při rozhovoru nevládní organizace pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby Kampaň proti homofobii v Polsku 
konstatovala, že pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientované osoby představuje podání stížnosti riziko ztráty zaměstnání168. Při 
poměrně vysoké míře nezaměstnanosti v Polsku mají lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientované osoby obavy z pronásledování a podání 
stížnosti na zaměstnavatele je vnímáno jako krok snižující šance na nalezení 
nového zaměstnání169. Zástupce orgánu pro rovné zacházení The Equality 
Authority v Irsku tazatele informoval, že v důsledku strachu z publicity se i 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby, které 
jsou si dobře vědomy svých práv, zdráhají vystoupit a vznést nároky170. 

V Řecku jistý omezený výzkum testující diskriminaci171 ukázal, že jeden ze 
čtyř zaměstnavatelů váhal s pozváním k přijímacímu pohovoru u 
kandidátů, o kterých věděl nebo předpokládal, že jsou gayové („označení 
jako gayové“). Toto procento je vyšší u zaměstnavatelů – mužů (1 ze 3).  

166 Setkání v terénu s organizací Mozaika (Lotyšsko, 12. března 2008). 
167 Setkání v terénu s úřadem veřejného ochránce práv a organizací Mozaika (Lotyšsko, 

12. března 2008). 
168 Setkání v terénu s organizací Kampania (Polsko, 17. března 2008). 
169 Setkání v terénu s organizací Kampania (Polsko, 17. března 2008).  
170 Setkání v terénu s orgánem pro rovné zacházení The Equality Authority v Irsku (Irsko, 

4. dubna). 
171 Drydakis Nick (2007), Dual Life for Equal Labour? Sexual Orientation Discrimination in the 

Greek Labour Market (Dvojí život pro rovnou práci? Diskriminace na základě sexuální 
orientace na řeckém trhu práce), hospodářská fakulta, Krétská univerzita, B.E.N.E.Tec, 
k dispozici na adrese 
http://www.soc.uoc.gr/econ/wpa/docs/Sexual_Orientation_Discrimination_in_Greece_Drydaki
s.pdf (11.9.2009). 

Jak v rozhovoru uvedl zástupce nevládní organizace pro lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientované osoby Mozaika: „Lidé se obecně nepřiznávají 
ke své sexuální orientaci v práci, neznají svá práva a chtějí se vyhnout publicitě. Je tu 
i problém internalizované homofobie; lotyšská společnost je tak homofobní, že 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaní lidé sami o sobě 
přijímají negativní názory.“166 
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Správná praxe: ve Francii úřad HALDE (Vysoký úřad pro boj proti 
diskriminaci a rovné zacházení) vypracoval a stovkám francouzských 
společností rozeslal Listinu rozmanitosti (la charte de la diversité), kterou 
zvyšoval povědomí a mobilizoval klíčové zúčastněné subjekty 
k přezkoumání jejich postupů v této oblasti173.  

V Rakousku byl řidič tramvaje ve Vídni, kterého kolegové po mnoho let 
šikanovali, nakonec podnikem hromadné dopravy propuštěn. 
Zaměstnanec podnik žaloval a u vídeňského pracovněprávního soudu 
prvního stupně svůj spor vyhrál. Protože se dopravní podnik proti tomuto 
rozhodnutí odvolal, je věc dosud projednávána u odvolacího soudu174. 

Informace, které poskytly nevládní organizace pro lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientované osoby, jsou podpořeny zjištěními 
výzkumu. Studie175, která zahrnovala Severní Irsko ve Spojeném království i 
Irsko, na základě rozhovorů s lesbicky, homosexuálně a bisexuálně 
orientovanými osobami, nevládními organizacemi a zaměstnanci orgánů pro 
rovné zacházení došla k závěru, že „všichni potenciální stěžovatelé čelí určitým 
překážkám při určování a uplatňování stížností, mnoho těchto překážek je však 
u lesbicky, homosexuálně a bisexuálně orientovaných osob zvýšeno“. Některé 
ze zjištěných překážek spočívaly ve strachu z pronásledování, v riziku 
propuštění a v riziku vystavení homofobnímu nebo diskriminačnímu jednání. 

Průzkum Eurobarometr rovněž naznačil závažný nedostatek povědomí o 
příslušných antidiskriminačních právních předpisech. Téměř polovina 
(45 procent) občanů Evropské unie je přesvědčeno, že neexistují žádné právní 
předpisy zakazující diskriminaci na základě sexuální orientace při přijímání 
nového zaměstnance176.  

Zkušenosti s diskriminací a homofobií na pracovišti 

172 Setkání v terénu s organizacemi Inter-LGBT a L'Autre Cercle, (Francie, 10. března 2008). 
173 Viz http://www.charte-diversite.com (7.2.2009).  
174 Viz: http://wien.orf.at/stories/270683 (10.1.2009). 
175 J. Walsh, C. Conlon, B. Fitzpatrick a U. Hansson (2007) Enabling Gay, Lesbian and Bisexual 

Individuals to Access their Rights under Equality Law (Umožnění přístupu gayů, lesbiček a 
bisexuálních osob k jejich právům podle zákona o rovném zacházení). Dublin; Belfast: 
Equality Authority a Equality Commission for Northern Ireland s. 4. 

176 Eurobarometr 263 (2007), k dispozici na adrese 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_en.pdf (12.1.2009). 

Ve Francii nevládní organizace pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby Inter LGBT a L’Autre Cercle tazatele informovaly o 
„chybějícím propojení“ mezi slovem „diskriminace“ a sexuální orientací: „Zmíníte-li 
slovo diskriminace, lidé automaticky pomyslí na pohlaví a rasu / etnický původ, 
zatímco ostatní důvody včetně sexuální orientace zůstávají zcela opomenuty.“172 
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Elektronický průzkum mezi zúčastněnými subjekty zahrnoval dotazy na 
příležitosti k získání zaměstnání jako otevřeně lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně či transsexuálně orientovaná osoba v porovnání s osobou 
heterosexuální. 43 procent respondentů uvedlo, že se domnívají, že otevřeně 
lesbicky, homosexuálně a bisexuálně orientované osoby budou mít v porovnání 
s heterosexuály „nerovné“ nebo „spíše nerovné“ příležitosti. 51 procent se 
domnívalo, že takové osoby budu mít „přiměřeně rovné příležitosti“ nebo 
„dosti rovné příležitosti“, pouze 6 procent však uvedlo, že by otevřeně lesbicky, 
homosexuálně či bisexuálně orientovaná osoba bude mít rovné příležitosti. 
Pokud jde o příležitosti k získání zaměstnání jako otevřeně transgenderově 
orientovaná osoba, se však 71 procent respondentů domnívalo, že budou mít při 
získávání zaměstnání příležitosti „nerovné“ nebo „spíše nerovné“.  

Výzkum zkušeností z pracoviště 

Výsledky elektronického průzkumu a rozhovorů v terénu korelují se zjištěními 
výzkumu v několika členských státech, například v Belgii177, v Německu178, ve 
Švédsku179, na Slovensku180, v Irsku181, v Dánsku182, v Maďarsku183 a ve 
Finsku184. Souhrnně lze říci, že tyto výzkumné studie ukazují, že lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby zažívají 
diskriminaci a homofobii na pracovišti v podobě přímé a nepřímé diskriminace 
(přístup k zaměstnání, propouštění a nedostatečný kariérní postup); nerovného 
zacházení v oblasti oceňování, tlaku na výkon, postupu v zaměstnání, odborné 
přípravy, výdělku a/nebo dovolené; obtěžování v podobě ponižujících či 

177 Sociální a hospodářská rada Flander (SERV), „Holebi’s en de arbeidsmarkt“, SERV 2005; 
John Vincke, Alexis Dewaele, Wim Van den Berghe a 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. Kolín nad Rýnem: Schwules Netzwerk NRW e.V. (ed.), financováno 
ministerstvem pro mezigenerační záležitosti, rodinu, ženy a integraci Severního Porýní-
Vestfálska.  

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

and Bisexuals in Slovakia (Zpráva o diskriminaci lesbiček, gayů a bisexuálních osob na 
Slovensku), Archive, Bratislava. 

181 The Equality Authority (2002) Implementing Equality for Lesbians, Gays and Bisexuals 
(Provádění rovného zacházení pro lesbicky, homosexuálně a bisexuálně orientované osoby). 
Dublin. 

182 Průzkum provedla organizace CATINÉT Research jménem Ugebrevet A4. Zjištění zveřejněna 
v Ugebrevet A4, 8. srpna 2005 (A.F. Thøgersen, S. Kudahl). 

183 J. Takács, L. Mocsonaki, ad T. P. Tóth, „A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű 
(LMBT) emberek társadalmi kirekesztettsége Magyarországon“ (Sociální vyloučení lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob v Maďarsku), Budapešť: MTA 
SZKI 2007. Nedávný průzkum v Maďarsku (Takács, Mocsonaki a Tóth 2008) ukazuje, že více 
než jedna třetina lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných 
respondentů uvedla, že na svém pracovišti zažila diskriminaci a předsudky. 

184 J. Lehtonen a K. Mustola eds. (2004) „Straight people don’t tell, do they…? Negotiating the 
boundaries of sexuality and gender at work (Heterosexuálové nic neříkají, že ...?: Dohody o 
hranicích sexuality a pohlavní příslušnosti na pracovišti). Výzkumné zprávy 2b/04. 
Ministerstvo práce. 
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hanlivých výroků, nadávek či urážek, používání urážlivého jazyka ze strany 
spolupracovníků, výsměchu, zesměšňování, klepů či pomluv; sexuálně 
explicitních poznámek a sociální izolace. 

Jakkoli může nedostatečná otevřenost učinit problém diskriminace na základě 
sexuální orientace neviditelný, i utajeně lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby pociťují diskriminaci. Průzkum provedený ve 
Slovenské republice185 ukázal, že ačkoli mnoho lesbicky, homosexuálně a 
bisexuálně orientovaných osob svou sexuální orientaci na pracovišti skrývá, více než 
25 procent zažilo obtěžování. Ve Švédsku podal muž zaměstnaný v nemocnici ve 
Skåne oznámení na svého zaměstnavatele orgánu pro rovné zacházení HomO 
z důvodu diskriminace v pracovním životě na základě své sexuální orientace, protože 
poté, co na pracovišti zmínil, že je homosexuál, byl po několik let terčem pomluv, 
opovržlivých poznámek a otevřené šikany ze strany svých spolupracovníků. Přestože 
se několikrát obrátil na svého nadřízeného, nebylo přijato žádné opatření. Orgán 
HomO kontaktoval Švédský svaz pracovníků městských služeb, jehož byl muž 
členem, a svaz jej zastupoval při jednáních se zaměstnavatelem, který připustil, že 
nesplnil své povinnosti a nezasáhl. Stěžovateli bylo přiznáno odškodnění přesahující 
30 000 SEK (zhruba 3 000 EUR)186.  

 

Správná praxe: TRACE – Transnational Cooperation for Equality 
(Nadnárodní spolupráce pro rovnost)187 je výsledkem spolupráce čtyř projektů 
EQUAL ve Francii (Deledios), v Litvě (Open and Safe at Work; Otevřeně a 
bezpečně na pracovišti), ve Slovinsku (Partnership for Equality; Partnerství 
pro rovnost) a ve Švédsku (Beneath the Surface; Pod povrchem) s cílem 
bojovat proti diskriminaci a nerovnému postavení lesbicky, homosexuálně a 
bisexuálně orientovaných osob v zaměstnání. Open Up Your Workplace: 
Challenging Homophobia and Hetero-normativity (Otevřete své pracoviště: 
výzva homofobii a heteronormativitě) je kniha tvořená zkušenostmi a 
praktickými radami shromážděnými v projektu TRACE, který zkoumá, jak na 
pracovišti působí normy a předsudky a jak je změnit188. 

Výskyt diskriminace  

Byla provedena řada studií s cílem prozkoumat rozsah diskriminace lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob na trhu práce. 
V tomto oddílu jsou zdůrazněny průzkumy provedené ve Francii, ve Švédsku, 

185 Paula Jójárt, Marianna Šípošová a Anna Daučíková, Report on Discrimination of Lesbians, 
Gay men and Bisexuals in Slovakia (Zpráva o diskriminaci lesbiček, gayů a bisexuálních osob 
na Slovensku), Archiv, Bratislava 2002. 

186 Viz www.homo.se (19.8.2008) (rozhodnutí ze dne 6. listopadu 2000, spis č. 103/99). 
187 Viz http://www.atviri.lt/index.php/about_trace__transnational_cooperation/about_trace/1277 

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

(22.10.2008). 
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v Dánsku, v Maďarsku a ve Spojeném království, které naznačují výskyt 
diskriminace a pociťované diskriminace. 

Ve Francii celostátní výzkum veřejného mínění, který provedl výzkumný tým 
L’Autre Cercle, ukázal, že 42 procent homosexuálů ve svém podniku 
nevystupuje viditelně, zatímco 16 procent případů homofobie uvedených ve 
výroční zprávě SOS Homophobie (2007) se týká práce. Ve Švédsku 
průzkum189 ústavu Arbetslivsinstitutet (Národní ústav pro pracovní život) 
ukázal, že 30 procent homosexuálních a bisexuálních žen uvádí, že ponižující 
výroky o lesbicky, homosexuálně, a bisexuálně orientovaných osobách jsou 
v práci běžné190. Průzkum diskriminace na základě sexuální orientace lesbiček 
a gayů v Dánsku ukázal, že 39 procent respondentů zažilo na pracovišti 
diskriminaci v důsledku své sexuální orientace191. Nedávná analýza 150 
osobních zpráv o diskriminaci a průzkum, který provedl Sociologický ústav 
v Maďarsku, ukázaly, že více než třetina lesbicky, homosexuálně, bisexuálně 
a transsexuálně orientovaných respondentů zažila na pracovišti diskriminaci a 
předsudky192. V průzkumu193, který provedla odborová organizace (UNISON) 
ve Spojeném království, 52 procent lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných členů uvedlo, že byli v důsledku své sexuální 
orientace diskriminováni.  

Jiná studie ze Spojeného království194 provedená organizací Stonewall, která 
zkoumala 1 658 lesbicky, homosexuálně a bisexuálně orientovaných osob 
v celé Británii, ukázala, že 20 procent respondentů zažilo v důsledku své 
sexuální orientace šikanu ze strany svých spolupracovníků. Kromě toho zjištění 
ukázala, že u určitých kategorií lesbicky a homosexuálně orientovaných 
zaměstnanců (například kvalifikovaní, částečně kvalifikovaní či 
nekvalifikovaní manuální pracovníci) existuje o 50 procent vyšší 
pravděpodobnost, že zažijí šikanu, než u zaměstnanců na vyšších vedoucích, 
administrativních nebo úřednických místech. 

Je jasné, že podíl osob, které zažily diskriminaci na základě sexuální orientace, 
je v uvedených průzkumech dosti vysoký, což je nepřijatelné. Kromě toho lze 
důvodně předpokládat, že vzhledem k nedostatečné viditelnosti a zveřejňování 
lesbické, homosexuální, bisexuální a transsexuální identity výsledky částečně 
zakrývají skutečný rozsah problému.  

189 Arbetsvillkor och utsatthet, Arbetslivsinstitutet 2003. Stockholm. 
190 Arbetsvillkor och utsatthet, Arbetslivsinstitutet 2003. Stockholm. 
191 Průzkum provedla organizace CATINÉT Research jménem Ugebrevet A4. Zjištění zveřejněna 

v Ugebrevet A4, 8. srpna 2005 (A.F. Thøgersen, S. Kudahl). 
192 J. Takács, L. Mocsonaki, ad T. P. Tóth, „A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű 

(LMBT) emberek társadalmi kirekesztettsége Magyarországon“ (Sociální vyloučení lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob v Maďarsku), Budapešť: MTA 
SZKI 2007. 

193 Nezveřejněný průzkum mezi lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovanými členy UNISON. 

194 R. Hunt a S. Dick (2008) Serves You Right. Lesbian and gay people’s expectations of 
discrimination (Dobře vám tak. Očekávání lesbiček a gayů v oblasti diskriminace). Stonewall. 
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Postoje a povinnosti zaměstnavatelů vůči lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaným zaměstnancům 

Antidiskriminační právní předpisy Evropské unie ukládají zaměstnavatelům 
povinnost chránit zaměstnance před diskriminací a zajišťovat rovné zacházení 
na základě sexuální orientace. Při rozhovorech v terénu však vnitrostátní 
orgány pro rovné zacházení, veřejné orgány a nevládní organizace pro lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby dotazované 
v rámci této zprávy zmiňovaly odpovědnost zaměstnavatele jen zřídka.  

Studie ze Spojeného království, která se zabývá dopadem právních 
předpisů v oblasti rovnosti v zaměstnání195, zjistila, že 34 procent lesbicky, 
homosexuálně a bisexuálně orientovaných respondentů uvedlo, že právní 
předpisy v oblasti rovnosti v zaměstnání měly kladný dopad, a 65 procent 
uvedlo, že po zavedení předpisů by v případě vzniku problému podali 
stížnost s větší pravděpodobností.  

 
Správná praxe: „Rovnost pro lesbičky a gaye je nedílnou součástí našich firemních politik 
v oblasti rovnosti. Chceme být pro lesbičky a gaye bezpečným místem pro práci. Jako největší 
zaměstnavatel v hrabství spatřujeme svou úlohu i v udávání příkladu ostatním zaměstnavatelům 
v oblasti.“196 (vyšší úředník pro školství, Rada hrabství Denbighshire County, Spojené 
království). 

 

Tato zjištění upozorňují na úlohu vedení. Německá studie ukázala, že 
činnosti v oblasti řízení rozmanitosti a otevřené kultury (například nabídka 
výhod společníků) mají vliv na otevřenost a duševní pohodu lesbicky, 
homosexuálně a bisexuálně orientovaných zaměstnanců197. Tázané osoby 
poukázaly na to, že pouhá přítomnost politik pro řízení rozmanitosti 
diskriminaci nezabrání nemusí198. Nicméně může být v organizaci důležitým 
prvním krokem. 

Podle zprávy organizace ILGA-Europe přispívají opatření zaměstnavatelů 
reagující na tlak na dodržování právních předpisů k narůstající polemice o 

195 Colgan, F., Creegan, C., McKerney, A. a Wright, T. (nedatováno) Lesbian, Gay and Bisexual 
Workers: equality, Diversity and Inclusion in the Workplace: A Qualitative Research Study. 
(Lesbicky, homosexuálně a bisexuálně orientovaní pracovníci: rovnost, rozmanitost a začlenění 
na pracovišti. Studie kvalitativního výzkumu). COERC/London Metropolitan University. 

196 Stonewall (2007) Sexual Orientation Employer Handbook (Příručka o sexuální orientaci pro 
zaměstnavatele), třetí vydání, s. 8. 

197 D. Frohn (2007) „Out im Office?!“ Sexuelle Identität, (Anti-)Diskriminierung und Diversity 
am Arbeitsplatz. Kolín nad Rýnem: Schwules Netzwerk NRW e.V. (ed.), financováno 
ministerstvem pro mezigenerační záležitosti, rodinu, ženy a integraci Severního Porýní-
Vestfálska. 

198 Setkání v terénu s organizací Cigale (Lucemburk, 7. dubna 2008), setkání v terénu 
s organizacemi Arcigay a Arcilesbica, (Itálie, 5. března 2008). 
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„obchodním otázce“ rozmanitosti199. Například v Německu řada nadnárodních 
společností (Ford, Schering a Deutsche Bank, abychom jmenovali několik 
z nich) podporuje vytváření sítí lesbicky, homosexuálně a bisexuálně 
orientovaných osob v rámci jejich společností a zahrnuje výhody společníků 
pro lesbicky, homosexuálně a bisexuálně orientované pracovníky i pro 
pracovníky orientované heterosexuálně200.  

• Správná praxe: programy pro rozmanitost. Program 
Stonewall Diversity Champions byl v roce 2001 zřízen ve 
Spojeném království, aby spojil organizace, které se chtěly 
vypořádat s diskriminací na základě sexuální orientace, sdílet 
dobré postupy, porovnávat a rozvíjet myšlenky a prosazovat 
rozmanitost na pracovišti. Zúčastněné společnosti přijaly řadu 
kroků stanovených v programu Stonewall Diversity 
Champions: například vypracovaly a prosazovaly písemnou 
politiku pro rovnost a rozmanitost, která zakazuje diskriminaci 
a specificky určuje sexuální orientaci jako jeden rozměr 
diskriminace; zřídily pracovní skupinu / tým pro rozmanitost, 
který se zabývá i otázkami lesbicky, homosexuálně a 
bisexuálně orientovaných osob; na úrovni představenstva / 
výkonného vedení společnosti určily vedoucí osobu 
pověřenou otázkami lesbicky, homosexuálně a bisexuálně 
orientovaných osob; vytvořily skupinu síťové spolupráce pro 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientované osoby pro podporu, poradenství a pokyny 
v oblasti politik na pracovišti201. 

 

Správná praxe: švédský projekt partnerství All Clear spojil řadu 
organizací, jejichž společným cílem je vytvořit pracovní prostředí 
obecné úcty bez ohledu na sexuální orientaci. Organizace 
zaměstnavatelů, odbory, organizace pro lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientované osoby a obce pracovaly společně 
a nabízely semináře, vzdělávací přednášky a celou řadu publikací. 
Během tří let bylo v rámci projektu vyškoleno zhruba 8 000 zástupců 
odborů, zaměstnavatelů a ostatních subjektů. Projekt skončil na podzim 
roku 2007202. 

 

199 S. Quinn, B. Hardt a E. Paradis (2007) Going Beyond the Law: promoting equality in 
employment (Na druhou stranu práva: prosazování rovnosti v zaměstnání). Zpráva ILGA-
Europe. 

200 S. Quinn, B. Hardt a E. Paradis (2007) Going Beyond the Law: promoting equality in 
employment (Na druhou stranu práva: prosazování rovnosti v zaměstnání). Zpráva ILGA-
Europe. 

201 Viz http://www.stonewall.org.uk/workplace/1447.asp (18.2.2009). 
202 Viz http://www.frittfram.se/default.asp?lid=1 (22.10.2008). 
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Správná praxe: v roce 2007 připravila organizace lesbiček ŠKUC LL ve 
Slovinsku televizní reklamu „Stop homofobii: bezpečné pracoviště pro 
každého“. V reklamě účinkovaly slavné slovinské lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientované osoby na svém pracovišti. Reklama 
byla uváděna v celostátní televizi a na ostatních místních a komerčních 
televizních stanicích203. 

Závěry  

Lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby jsou na 
trhu práce vystaveny homofobii a diskriminaci v řadě podob: přímá 
diskriminace, obtěžování, šikana, zesměšňování a společenské „vyřazení ze 
hry“. V důsledku neviditelnosti lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob a poměrně nízké míry zaznamenaných 
stížností podaných k vnitrostátním orgánům pro rovné zacházení je skutečný 
rozsah homofobie, transfobie a diskriminace obtížně určitelný. Tento jev lze 
částečně vysvětlit obecně nízkým povědomím o právech spolu s tím, že 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby váhají 
zveřejnit svou sexuální orientaci nebo pohlavní identitu v řízení u tribunálu 
nebo soudu. 

Mnoho pracovišť není v současné době pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně 
a transsexuálně orientované pracovníky považováno za „bezpečné útočiště“. 
Ačkoli se údaje liší podle vnitrostátních souvislostí, studie a rozhovory 
s vnitrostátními orgány pro rovné zacházení a nevládními organizacemi pro 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby 
prokazují, že většina lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob obecně či do určité míry váhá odhalit svou sexuální 
orientaci na pracovišti.  

V determinaci rozhodnutí lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob o otevřenosti na pracovišti hrají úlohu předešlé zkušenosti 
či strach z homofobie a diskriminace, riziko propuštění i prostředí na 
pracovišti. Skrývání sexuální orientace však ovlivňuje zdraví a duševní pohodu 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných 
zaměstnanců a může vést k méně uspokojivým pracovním výsledkům. 

Úloha vedení i existence či neexistence politik v oblasti rozmanitosti a rovného 
zacházení mají u lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob důsledky pro pocit bezpečného a všem otevřeného 
pracovního prostředí. V této oblasti má na motivaci k předkládání stížností na 
případy diskriminace vliv existence právních předpisů pro rovnost v oblasti 
zaměstnání a to, zda se tyto předpisy vztahují i na lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientované osoby.  

203 Viz http://www.ljudmila.org/lesbo/english.htm (22.10.2008). 
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Vzdělávání  
Tento oddíl zkoumá šikanu a obtěžování mladých lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob ve školách a jejich dopad, jakož 
i neviditelnost problematiky sexuální orientace ve školních osnovách a kultuře. 

Jak konstatovala Evropská komise, „existuje mnoho důkazů o diskriminaci na 
základě sexuální orientace ve školách, především v podobě homofobní 
šikany“204. Studie, kterou provedl úřad The Equality Authority v Irsku, 
ukazuje, že mnoho lesbicky, homosexuálně a bisexuálně orientovaných osob si 
svou homosexuální orientaci uvědomuje před dosažením věku patnácti let, což 
znamená, že mnoho lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob často prochází dospíváním a školou s vědomím své 
sexuální identity, což je činí potenciálně zranitelnými205. Kromě toho má podle 
studie organizace ILGA-Europe206 období dospívání zásadní význam při 
socializaci osoby, kdy „se dívky učí být dívkami a chlapci se učí být chlapci“, 
tzn. jedná se o období, kdy jsou hranice vyjádření pohlavní příslušnosti a 
chování ovlivňovány ostatními, včetně členů skupin vrstevníků, přátel, učitelů a 
rodinných příslušníků. 

V celé Evropské unii většina dotazovaných vnitrostátních orgánů pro rovné 
zacházení, nevládních organizací pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby a veřejných orgánů označovala a 
vyzdvihovala jako hlavní problémy v oblasti vzdělávání šikanu a obtěžování, 
jakož i nedostatečné představování identit a problémů lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob. 

Šikana a obtěžování lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných mladých lidí ve školách  

Určité důkazy v řadě členských států poskytují komplexní studie a průzkumy 
homofobie, transfobie a diskriminace lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob v oblasti vzdělávání. Rozhovory 
s vnitrostátními orgány pro rovné zacházení, veřejnými orgány a nevládními 
organizacemi pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientované osoby ve všech 27 členských státech ukázaly, že projevy 

204 Viz pracovní dokument útvarů Komise doprovázející návrh směrnice Rady o provádění zásady 
rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, 
věk nebo sexuální orientaci. SEK(2008) 2180, 2.7.2008, s. 18. 

205 The Equality Authority (2002) Implementing Equality for Lesbians, Gays and Bisexuals 
(Provádění rovného zacházení pro lesbicky, homosexuálně a bisexuálně orientované osoby), 
Dublin.  

206 J. Takács (2006) Social Exclusion of young lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) 
people in Evropa (Sociální vyloučení mladých lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob v Evropě), Brusel: ILGA-Europe a IGLYO. 
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homofobie jsou ve vzdělávacích zařízeních v celé Evropské unii významným 
problémem.  

y od kluků mi nevadily, protože kluci byli prostě kluci. Tedy, nemělo by to tak 
být, ale nevadí vám to, protože když jste to už slyšel milionkrát, už to 
všechno znáte a není to pro vás tak důležité. Ale u některých konkrétních 
lidí …mi to vadilo, protože jsem opravdu nepotřeboval, aby někdo, koho 
jsem považoval za přítele, komentoval mou sexualitu se spoustou 
ostatních. Tím chci říci, že mi to vadilo a ovlivňovalo to mé studium, protože 
jsem měl na toho člověka vztek a měl jsem ho dost. A celkem dlouho jsem 
nechodil do školy, protože jsem na toho člověka měl velký vztek. (Gay, 17 
let, Londýn)207 

 

Při rozhovoru vyjádřila belgická nevládní organizace pro lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby Arc en Ciel 
názor, že homofobie a šikana ve školách jsou nanejvýš závažné problémy208. 
Podobně nevládní organizace pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby FELGT ve Španělsku tazatelům sdělila, že 
přiznání sexuální orientace na střední škole představuje bezpečnostní riziko a 
na středních školách nadále dochází k případům homofobie209. Nevládní 
organizace pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované 
osoby Hàttèr v rozhovoru upozornila na vysokou míru obtěžování a šikanování 
těchto osob v maďarských školách210. 

Mnoho nevládních organizací pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby a vnitrostátních orgánů pro rovné zacházení 
poukázalo na používání slova „gay“ ve školách jako běžného hanlivého výrazu. 
Rovněž uvedly, že učitelé často nechtějí brát nadávky a jiné druhy obtěžování 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob vážně. 

Šikanou a obtěžováním lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných studentů se zabývaly studie ve Spojeném království, na Maltě 
a v Irsku a organizace ILGA-Europe. 

Ve Spojeném království byly v roce 2006 zkoumány zkušenosti lesbicky, 
homosexuálně a bisexuálně orientovaných osob z prostředí vzdělávacích 
zařízení v průzkumu 1 100 lesbicky, homosexuálně a bisexuálně orientovaných 

207 Fiona Colgan, Chris Creegan, Aidan McKearney a Tessa Wright, Lesbian, Gay and Bisexual 
Workers: Equality, Diversity and Inclusion in the Workplace (Lesbicky, homosexuálně a 
bisexuálně orientovaní pracovníci: rovnost, rozmanitost a začlenění na pracovišti). Studie 
kvalitativního výzkumu. 

 Comparative Organisation and Equality Research Centre (COERC) London Metropolitan 
University, k dispozici na adrese http://www.unison.org.uk/file/A2742.pdf (14.2.2009). 

208 Setkání v terénu s organizací Arc en Ciel (Belgie. 3. dubna 2008). 
209 Setkání v terénu s organizací FELGT (Španělsko, 13. března 2008). 
210 Setkání v terénu s organizací Hàttèr (Maďarsko, 17. dubna 2008). 
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mladých lidí211. Průzkum zjistil, že téměř 65 procent z nich uvedlo, že 
v britských školách zažili šikanu v důsledku své sexuální orientace. Formy 
obtěžování zahrnovaly slovní urážky (92 procent), fyzické útoky (41 procent), 
kybernetickou šikanu (41 procent), hrozby smrtí (17 procent) a sexuální útoky 
(12 procent). Prakticky všechny mladé lesbicky, homosexuálně a bisexuálně 
orientované osoby uvedly, že slýchají fráze jako „to je tak teplý“ užívané 
v pejorativním smyslu a urážlivé poznámky jako „teplouš“, „lesba“ a „buzna“.  

Na Maltě hnutí Gay Rights Movement, které studovalo homofobní šikanu, 
obtěžování a násilí studentů a učitelů, zjistilo, že transgenderově orientovaní 
studenti předčasně ukončovali školní docházku nebo vynechávali hodiny 
z důvodu šikany, obtěžování nebo nedostatku pochopení ze strany učitelů a 
studentů212. 

V Irsku byl proveden výzkum homofobní šikany ve 365 školách213. Podle 
zjištění výzkumu si 79 procent učitelů bylo vědomo případů slovní homofobní 
šikany a 16 procent učitelů se setkalo s případy fyzické homofobní šikany. 
Výzkum dále zjistil, že homofobní šikana je pravděpodobnější v chlapeckých a 
koedukovaných školách než ve školách určených pouze pro dívky. 

Výzkum214 provedený organizacemi ILGA-Europe a IGLYO zahrnoval 754 
odpovědí mladých lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob ze 37 evropských zemí. Výzkum zjistil, že 61 procent 
respondentů uvádělo negativní osobní zkušenosti ze školy v souvislosti se 
svým lesbickým, homosexuálním, bisexuálním či transsexuálním statusem a 
53 procent uvedlo, že byli šikanováni. Výzkum rovněž ukázal, že lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaní mladí lidé i 
heterosexuální mladí lidé nesplňující stereotypní vyjádření pohlavní 
příslušnosti a chování jsou ve školním prostředí ohroženi. Šikanu 
respondenti často vysvětlovali jako jev, k němuž dochází v souvislosti 
s chováním, povahou a vzhledem neodpovídajícími pohlavní příslušnosti 
nebo v jejich důsledku, případně v situaci, kterou ostatní uvedeným způsobem 
vnímají.  

211 R. Hunt, J. Jensen (2007) The Experiences of Young Gay People in Britain’s Schools 
(Zkušenosti mladých homosexuálních lidí v britských školách). The School Report. Stonewall.  

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, Malta (Diskriminace na základě sexuální orientace na Maltě. Zpráva o 
diskriminaci, obtěžování a násilí vůči homosexuální, lesbické a bisexuální komunitě na Maltě), 
Malta: Union Press. A J. Takács (2006) Social exclusion of young lesbian, gay, bisexual and 
transgender (LGBT) people in Evropa (Sociální vyloučení mladých lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob v Evropě), Brusel: ILGA-Europe a IGLYO. 

213 N. James, M. Galvin a G. McNamara (2006) Straight talk: Researching gay and lesbian issues 
in the school curriculum (Bez obalu. Výzkum problematiky gayů a lesbiček ve školních 
osnovách). Dublin: Centre for Educational Evaluation, Dublin City University. 

214 J. Takács (2006) Social Exclusion of young lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) 
people in Evropa (Sociální vyloučení mladých lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob v Evropě), ILGA-Europe a IGLYO. 
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 sku podal žák stížnost na to, že během posledních tří let devítileté povinné školní 
docházky byl terčem obtěžování z důvodu sexuální orientace ze strany jiných žáků a 
zaměstnanců školy. Podle stěžovatele si škola byla vědoma toho, že je obtěžován, 
nezajistila však dostatečná opatření, aby zabránila dalšímu ponižujícímu zacházení. 
V kontaktu s veřejným ochráncem práv obecní úřad odpovědný za danou školu 
uvedl, že škola vynaložila velké úsilí na zlepšení situace uvedeného žáka a že splnila 
požadavky, které na ni byly kladeny. Následně veřejný ochránce práv a obecní úřad 
dosáhli dohody. Dohoda zahrnovala vyplacení částky 30 000 SEK (zhruba 3 200 
EUR) ze strany obecního úřadu ve prospěch žáka215.  

 

Nevládní organizace pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby a vnitrostátní orgány pro rovné zacházení 
dotazované během šetření v terénu upozorňovaly zejména na to, že učitelé 
nereagují na používání homofobního jazyka ve škole nebo nepřijímají 
opatření, která by užívání tohoto jazyka bránila. Studie ve Spojeném 
království zjistila, že homofobní šikana a obtěžování někdy přetrvávají i 
přes informovanost zaměstnanců školy: ze 300 sledovaných škol mělo 
82 procent povědomí o slovní homofobii a 26 procent oznámilo, že vědí o 
případech fyzické homofobní šikany. Avšak ačkoli všechny zkoumané 
školy měly obecné politiky proti šikaně, pouze 6 procent z nich homofobní 
šikanu specificky uznávalo216. 

V této souvislosti výzkum v Irsku zjistil, že většina irských středních škol má 
politiky proti šikaně a pro rovné zacházení, ale jen málo z nich výslovně 
zmiňuje rovnost gayů a lesbiček: většina učitelů si byla vědoma homofobní 
šikany ve svých školách, ale 41 procent z nich uvedlo, že je na tuto šikanu 
oproti ostatním druhům šikany obtížnější reagovat. Někteří učitelé 
nepovažovali tento druh chování za nic víc než „legrácky“ nebo „dovádění“217. 
Tento přístup si však studenti mohou vykládat i jako promíjení takového 
chování. 

Ve Švédsku výzkum naznačuje, že učitelům chybí nástroje pro řešení 
problémů lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob. Průzkum provedený v rámci projektu Beneath the 
Surface (Pod povrchem) mimo jiné ukazuje, že pouze 8 procent dotázaných 

215 Rozhodnutí ze dne 3. srpna 2007, spis č. 620-2006, k dispozici na adrese 
www.homo.se/o.o.i.s/4034 11/072008 (12.10.2008). 

216 S. Averill (2004) How can young people be empowered to achieve justice when they 
experience homophobic crime? (Jak umožnit mladým lidem dosáhnout spravedlnosti, setkají-li 
se s homofobní trestnou činností?) K dispozici na adrese http://www.schools-
out.org.uk/research/docs/Partners%20An%20update%20to%20tackling%20homophobia.pdf 
(11.11.2008). 

217 J. Norman, M. Galvin a G. McNamara (2006) Straight talk: Researching gay and lesbian issues 
in the school curriculum (Bez obalu. Výzkum problematiky gayů a lesbiček ve školních 
osnovách). Dublin: Centre for Educational Evaluation, Dublin City University, citace v: Irsko, 
zpráva o situaci v zemi. 
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učitelů si myslí, že byli odborně připraveni na řádné řešení takových 
otázek218.  

Správná praxe: kampaň proti homofobní šikaně ve školách. V Irsku se 
iniciativa Making Your School Safe (Za vaši školu bezpečnější), kterou 
realizovaly orgán pro rovné zacházení The Equality Authority a organizace 
BeLonG To, obracela na ředitele škol, učitele a studenty. Iniciativa 
zahrnovala celou řadu činností, například plakáty do škol, které sdělovaly: 
„homofobní šikana je v naší škole nepřijatelná“, brožury, letáky atd. 
Projekt se snažil, aby školy přijímaly další opatření, například aby 
připravovaly politiky proti šikaně a obtěžování a kodexy chování, včetně 
začlenění otázek lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob do politik škol pro rovné zacházení, aby svým 
zaměstnancům zajišťovaly odbornou přípravu a pravomoci pro 
efektivnější řešení homofobního obtěžování a šikany ve škole, aby 
zajišťovaly řádné vzdělávání školních poradců v otázkách sexuální 
identity219. 

 

Správná praxe: vícenásobné opatření zaměřené na učitele a politiky. Ve 
Švédsku byl v letech 2004 až 2007 proveden velký projekt v rámci 
iniciativy EQUAL220 pod názvem Under Ytan (Pod povrchem), do něhož 
bylo zapojeno více partnerů, například nevládní organizace pro lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby, vnitrostátní 
orgány pro rovné zacházení, veřejné orgány, univerzity a odbory. Projekt 
se týkal celé řady činností, například přípravy vzdělávacích zdrojů a 
metod pro zvyšování povědomí ve školách, inspirativních materiálů pro 
využití ve školách, odborné přípravy na boj s heteronormativitou, podpory 
pro učitele zabývající se otázkami sexuální orientace a homofobie, podpory 
pro školy a místní orgány, které provádějí antidiskriminační právní 
předpisy v prostředí škol221. 

Dopad obtěžování a šikany na lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby  

Studie ve Spojeném království a projekt nadnárodní nevládní organizace pro 
mládež v Itálii, ve Španělsku, v Polsku a v Rakousku (The School Mates 
Project 2007, projekt Spolužáci 2007) upozornily na negativní důsledky 
homofobního obtěžování a šikany pro studijní výsledky a obecnou duševní 
pohodu lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných 
studentů.  

218 Viz http://www.ytan.se/?p=1892 (18.8.2008). 
219 Viz http://www.equality.ie/index.asp?docID=593 (17.10.2008). 
220 Více informací o iniciativě Evropské komise EQUAL viz 

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/index_en.cfm (10.12.2009). 
221 Viz http://www.ytan.se/?p=1892 (18.8.2008). 
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Studie ve Spojeném království ukázaly, že homofobní školní prostředí může 
mladé lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby 
vést k vyšší míře absencí a záškoláctví na střední škole, a tím snížit jejich šance 
na vstup do systému vyššího nebo dalšího vzdělávání222.  

Další studie ve Spojeném království naznačují, že šikana lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných žáků může mít 
závažné oslabující účinky, které vedou ke společenské izolaci a 
psychologickému stresu, zvláště u mladých lidí, kteří svou homosexualitu 
objeví v nižších školních ročnících. Homofobie a homofobní šikana ve školách 
mají škodlivý dopad i na sebehodnocení, sebedůvěru a školní práci lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných žáků223. 

„Když jsem byl ve škole, šikanovali mě za to, že jsem gay, ale důvodem bylo jen to, že 
mí spolužáci předpokládali, že jsem gay …bylo to ještě předtím, než jsem to někomu 
vůbec řekl. V prvních třech letech na střední škole jsem byl slovně a fyzicky šikanován a 
neměl jsem žádné přátele. Osobně mě to velmi znejistilo a poté pro mě bylo těžké 
navazovat přátelství, protože jsem kvůli tomu byl skutečně paranoidní a zranitelný.“ 
(Muž, 21 let, Spojené království)224 

 

Vliv šikany byl zkoumán i v rámci projektu Schoolmates (Spolužáci)225 (2006–
2008), nadnárodní iniciativy organizace Arcigay (italské sdružení lesbiček a 
gayů) ve spolupráci s organizacemi COLEGA Madrid a KPH Varšava a 
městem Vídeň. Projekt zjistil, že taková šikana může mladé lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby vést k úvahám o 
sebepoškozování a k vysoce rizikovému chování. Velmi obtížné může být i 
hledání podpory pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientované dospívající v rodině či komunitě. 

Sexuální orientace ve školních osnovách a kultuře 

222 M. Jenett (2004) Stand up for us: Challenging homophobia in schools (Postavte se za nás. 
Výzva homofobii ve školách), Yorkshire: Crown Copyright; H. Wallace (2005) Time to Think 
(Čas přemýšlet), Londýn: Metro Centre, k dispozici na adrese http://calm-
seas.co.uk/timetothink/intro.htm (27.7.2008). 

223 S. Averill, How can young people be empowered to achieve justice when they experience 
homophobic crime? (Jak umožnit mladým lidem dosáhnout spravedlnosti, setkají-li se 
s homofobní trestnou činností), k dispozici na adrese http://www.schools-
out.org.uk/research/docs/Partners%20An%20update%20to%20tackling%20homophobia.pdf 
(20.12.2008); Colgan, F., Creegan, C., McKerney, A. a Wright, T. (nedatováno) Lesbian, Gay 
and Bisexual Workers: equality, Diversity and Inclusion in the Workplace. (Lesbicky, 
homosexuálně a bisexuálně orientovaní pracovníci: rovnost, rozmanitost a začlenění na 
pracovišti). Studie kvalitativního výzkumu. COERC/London Metropolitan University. 

224 J. Takács (2006) Social Exclusion of young lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) 
people in Evropa (Sociální vyloučení mladých lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob v Evropě), Brusel: ILGA-Europe a IGLYO, s. 51. 

225 Viz http://www.arcigay.it/schoolmates (12.8.2008). 
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Dalším problémem, na který při šetření v terénu nevládní organizace pro 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby 
upozornily, je obecná neviditelnost problematiky sexuální orientace ve 
školách, což může mít škodlivé důsledky pro sebeúctu mladých lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob. Studie ve 
Spojeném království zjistila, že řada mladých lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob naznačovala, že tato situace 
vedla k pocitu, že nejsou schopni „být sami sebou“226.  

Obecná neviditelnost otázek sexuální orientace a nedostatek kladného obrazu 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob 
v rámci vzdělávání zaznamenaly i dotazované nevládní organizace pro 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby ve 
všech členských státech Evropské unie227. 

Elektronický průzkum zúčastněných stran ukázal, že 65 procent respondentů je 
přesvědčeno, že školní osnovy „neberou v úvahu“ otázky lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob nebo „vykazují 
nízkou míru zohlednění“ těchto otázek (například netradiční uspořádání rodiny, 
vztahy, role podle sexuální příslušnosti nebo sexuální preference). 

Podle výše zmíněného projektu School Mates podporují mlčení a zaujaté 
názory učitelů a vrstevníků na otázky lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob negativní postoje vůči homosexuálům, což 
zvyšuje pocit izolace a zranitelnosti u homosexuálních dospívajících. 

Studie v Belgii poukazují také na nepřiměřenou míru informací o lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osobách a 
příslušné odborné přípravy pro žáky a učitele228.  

Obsáhlá dvouletá studie229 ve 12 irských školách na základě pozorování ve 
třídách, rozhovorů se studenty a zaměstnanci, účelových diskusních skupin 
a výsledků průzkumu zjistila, že sexuální orientace byla tabuizovaným 
tématem. Institucionální neviditelnost posiloval nedostatek vyjadřovacích 
prostředků pro pojmenování sexuálních odlišností a diskuse o nich. 
Diskuse o sexuální orientaci ve třídě nebo účelové diskusní skupině tak 
vedly k mlčení, nepříjemnému pocitu, strachu či nepřátelství. Pokud byly 
tématem utváření negativních stereotypů i osoby se zdravotním postižením 

226 F. Colgan, C. Creegan a A. McKerney T. Wright (nedatováno) Lesbian, Gay and Bisexual 
Workers: equality, Diversity and Inclusion in the Workplace. (Lesbicky, homosexuálně a 
bisexuálně orientovaní pracovníci: rovnost, rozmanitost a začlenění na pracovišti). Studie 
kvalitativního výzkumu. COERC/London Metropolitan University. 

227 Setkání v terénu v Evropské unii, duben až květen 2008. 
228 K. Pelleriaux a J. Van Ouytsel (2003), „De houding van Vlaamse scholieren tegenover 

holebiseksualiteit“, Antwerp; Universiteit Antwerpen. 
229 K. Lynch a A. Lodge (2002) Equality and Power in Schools. Redistribution, recognition and 

representation. (Rovnost a pravomoci ve školách. Přerozdělení, uznání a zastoupení). 
Routledge. Londýn, s. 181–182. 
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či náboženské a rasové menšiny, nevyvolávaly stejnou míru nepřátelství či 
neúcty jako gayové a lesbičky. 55 procent studentů zahrnutých do 
průzkumu by ukončilo přátelství, pokud by zjistili, že daná osoba je gay 
nebo lesbička. 

Elektronický průzkum mezi zúčastněnými subjekty ukázal, že více než 
polovina respondentů hodnotila míru akceptace lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob u zaměstnanců škol jako 
„spíše nízkou“ nebo „žádnou“. Při výzkumu v terénu nevládní organizace 
pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby 
uváděly, že školské úřady ne vždy povolují přístup do škol za účelem 
provádění iniciativ zvyšujících povědomí. Zprávy o situaci na Maltě, ve 
Francii, v Lucembursku, v Polsku a v Bulharsku uvádějí příklady 
nevládních organizací pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby, kterým školské úřady bránily nebo je 
ignorovaly při pokusech o zvyšování povědomí a boj proti homofobii ve 
školách230. 

Například v Bulharsku, když se projekt Deafening Silence: The Case in My 
School (Ohlušující ticho: jak je to v mé škole) financovaný programem 
MATRA nizozemského velvyslanectví pokusil testovat povědomí o 
otázkách lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob v bulharských středních školách, odpovědělo ze 144 
středních škol vyzvaných k účasti v projektu v létě roku 2007 pouze 15 a 
zúčastnilo se pouze sedm. 

Správná praxe: vzdělávací materiály pro školy. V Belgii vydal ministr 
školství pro frankofonní společenství v roce 2006 vzdělávací příručku o 
homofobii ve škole, která byla zaslána do každé základní a střední školy ve 
frankofonní oblasti231. V Belgii také vlámská vláda v roce 2007 poskytla 
dotace projektu regionu Vlámské Brabantsko pro přípravu vzdělávacích 
materiálů na téma „rozmanitost sexuální příslušnosti a transgenderové 
otázky“ pro žáky od 14 do 18 let232. 

 

Správná praxe: knihy pro děti. Organizace ILGA v Portugalsku se 
podílela na vydání dvou dětských knížek zaměřených na rodiče a děti, 
které vysvětlují téma sexuální rozmanitosti a boří stereotypy a předsudky 

230 Setkání v terénu v členských státech Evropské unie (březen až duben 2008). 
231 Belgie, zpráva o situaci v zemi. 
232 Setkání v terénu s ministerstvem školství pro Flandry (Belgie 4. dubna 2008) a dokument 

Belgie, zpráva o situaci v zemi. 
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vůči lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaným 
osobám a rodinám233.  

 

Výukové pomůcky na téma sexuální identity: ve Slovinsku vydal The Peace 
Institute v roce 2003 CD-ROM „Rozmanitost nás obohacuje a neochuzuje: 
každodenní život gayů a lesbiček“, které obsahuje tři krátké filmy o 
zkušenostech gayů a lesbiček s diskriminací v každodenním životě a šest 
souborů rozhovorů s lesbičkami a gayi, v nichž se probírají otázky týkající 
se přiznání sexuální orientace, rodiny, násilí, pracoviště, přátel atd. CD-
ROM má pomoci učitelům v diskusích ve třídě zaměřených na 
homosexualitu234. 

Závěry 

Případy šikany a obtěžování lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob jsou v prostředí vzdělávacích zařízení 
hlášeny v celé Evropské unii, což ovlivňuje studijní výsledky a duševní pohodu 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných studentů a 
vede k marginalizaci, zhoršenému zdraví nebo předčasnému ukončování školní 
docházky. Školské orgány v celé Evropské unii věnují těmto znepokojivým 
jevům malou pozornost a učitelům často chybí povědomí, odborná příprava a 
nástroje pro rozpoznání a efektivní řešení takových problémů. 

Nevládní organizace pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientované osoby v celé Evropské unii upozorňují na to, že ve vzdělávacích 
programech chybí uznání problémů sexuální orientace i kladný obraz lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob a jejich rodin, 
protože to přispívá ke společenské izolaci mladých lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných studentů ve škole. Rovněž poukázaly 
na to, že učitelé se často vyhýbají otázkám sexuální orientace a identity. 

233 W. Pena (2007) Por quem me apaixonarei? Associacão ILGA Portugal/eraseunavez.com a J.T. 
Delgado (2007) De onde venho? Associacão ILGA Portugal/eraseunavez.com, viz 
http://www.ilga-portugal.pt/noticias/20071208.htm (22.1.2008). 

234 Viz http://www2.mirovni-institut.si/razlicnost/eng/index.html (17.10.2008). 
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Zdraví 
Tento oddíl se zabývá otázkami homofobie a diskriminace v přístupu ke 
službám zdravotní péče, uznávání partnerů stejného pohlaví za „nejbližší 
příbuzné“, zdraví lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob a stigmatizace nositelů viru HIV a gayů a bisexuálních 
mužů. 

Homofobie a diskriminace v přístupu ke službám zdravotní péče 

Ve svém návrhu „horizontální“ antidiskriminační směrnice235 Evropská 
komise konstatovala, že „v oblasti zdravotní péče se mnoho lesbicky, 
homosexuálně a bisexuálně orientovaných osob obává stigmatizace a 
předsudků ze strany poskytovatelů zdravotní péče“. Při rozhovorech 
v terénu nevládní organizace pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby a vnitrostátní orgány pro rovné zacházení 
upozornily na různé příklady incidentů spojených s homofobním 
chováním a diskriminací. Při výzkumu v terénu například lotyšská 
nevládní organizace pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby Mozaika zmínila incident, kdy lékař 
vyjádřil homofobní postoj vůči mladé lesbické pacientce a následně vůči 
její matce za to, že má lesbickou dceru236. 

Studie ve Spojeném království, Slovinsku a Portugalsku rovněž naznačují, 
že lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby 
zažívají v přístupu ke službám zdravotní péče diskriminaci a homofobii. 
V největším průzkumu tohoto druhu ve Spojeném království237, který 
zahrnoval 6 178 lesbických a bisexuálních žen, polovina respondentek 
zažila v přístupu ke zdravotní péči homofobii a diskriminaci. Ve Slovinsku 
výzkum diskriminace na základě sexuální orientace ukázal, že 
7 procentům lesbicky, homosexuálně a bisexuálně orientovaných osob 
zahrnutých do průzkumu bylo řečeno, aby kvůli své homosexualitě 
podstoupily psychiatrickou léčbu, a 7,6 procent respondentů zažilo 
diskriminaci v oblasti zdravotní péče238. Portugalský výzkum nastoluje 
problém heteronormativity zdravotnických pracovníků. K příkladům 

235 Pracovní dokument útvarů Komise doprovázející návrh směrnice Rady o provádění zásady 
rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, 
věk nebo sexuální orientaci, SEK(2008) 2180, 2.7.2008, s. 18. 

236 Setkání v terénu s organizací Mozaika (Lotyšsko, 12. března 2008). 
237 Ruth Hunt a Dr. Julie Fish, Prescription for Change: Lesbian and Bisexual women's health 

check 2008 (Předpis na změnu. Kontrola zdraví lesbických a bisexuálních žen, 2008), 
Stonewall Equality, k dispozici na adrese 
http://www.stonewall.org.uk/documents/prescription_for_change_1.pdf (5.2.2009). 

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. března 2008). 
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patří gynekologové, kteří zjevně předpokládají, že jejich pacientky žijí 
v heterosexuálním vztahu, a automatické spojování gayů a HIV/AIDS239. 
V celostátním průzkumu se z 350 respondentů 13,3 procent cítilo nejméně 
jednou přímo či nepřímo diskriminováno ze strany pracovníků ve 
zdravotnictví na základě své sexuální orientace240. Kromě toho mnoho 
portugalských psychoterapeutů vnímá homosexualitu jako „problém“241. 

Správná praxe: odborná příprava zdravotnických pracovníků v oblasti 
problematiky lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob. Ve Švédsku nevládní organizace pro lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby RFSL 
vzdělává zdravotnické pracovníky v oblasti problematiky lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob. 
V posledním roce se výuky účastnilo zhruba 15 nemocnic a skupin 
studentů ve zdravotnictví. V roce 2007 organizace RFSL Stockholm a 
RFSL National začaly pracovat na definování kritérií, která by 
kvalifikovala nemocnici jako „informovanou o problematice lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob“242. 

Studie, kterou zadal orgán pro rovné zacházení The Equality Authority v Irsku, 
zahrnovala 43 důkladných rozhovorů s lesbicky, homosexuálně a bisexuálně 
orientovanými respondenty, které se týkaly sdělení sexuální orientace 
všeobecnému lékaři243. Ve většině případů (26 z 33), kdy dotazované osoby 
informovaly svého všeobecného lékaře o své lesbické, homosexuální či 
bisexuální identitě, uváděly bezproblémový přístup svých všeobecných lékařů, 
kteří je ujišťovali o akceptaci i důvěrnosti, poskytli jim příslušné informace a 
ubezpečili je, že homosexualita není považována za patologický stav. Osoby, 
které uváděly negativní reakce svých všeobecných lékařů, zaznamenaly 
známky nepříjemných pocitů, například chybějící oční kontakt, spěch při další 
části pohovoru, nedostatečně přátelský postoj atd. Studie zdůrazňuje význam 
chápajícího prostředí a zajištění důvěrnosti mezi všeobecným lékařem a 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně či transsexuálně orientovaným pacientem. 

239 Portugalsko, zpráva o situaci v zemi. 
240 T.L. Monteiro, V. Policarpo, F.V. da Silva (2006) Inquérito Nacional sobre Experiencias 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 Švédsko, zpráva o situaci v zemi. 
243 M. Gibbons, M. Manandhar, C. Gleeson a J. Mullan (2008) Recognising LGB Sexual 

Identities in Health Services (Uznávání sexuálních identit lesbických, homosexuálních a 
bisexuálních osob v oblasti zdravotní péče). Dublin: Equality Authority a Health Service 
Executive, s. 46. 
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Ve Švédsku si lesbická žena stěžovala na obtěžování ze strany lékaře na 
psychiatrickém oddělení nemocnice spočívající údajně ve srovnávání její 
homosexuální orientace a pedofilie a osobami dopouštějícími se pohlavního aktu se 
zvířaty, z čehož nabyla dojmu, že lékař považuje její sexuální orientaci za duševní 
poruchu. Zdravotnické orgány nad incidentem vyjádřily upřímné politování a 
prohlásily, že se nejedná o známku systémového problému v oblasti služeb zdravotní 
péče244. 

 

Při výzkumu v terénu nevládní organizace pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby v Rumunsku a Maďarsku mimo jiné zjistily, že 
nezveřejnění lesbické, homosexuální, bisexuální či transsexuální identity ovlivňuje 
míru, v níž lze zjistit stupeň diskriminace na základě sexuální orientace: „Lidé 
nedůvěřují zdravotnickým pracovníkům a neříkají svému lékaři, že jsou gayové, 
dokonce se obávají toho, že to lékař zjistí,“245 a respondent v Maďarsku uvedl: „Lidé 
neříkají, že jsou lesbicky, homosexuálně, bisexuálně či transsexuálně orientovaní, 
proto se ví jen o velmi malém počtu problémů.“246 

 

To že se lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované 
osoby zdráhají zveřejnit svou sexuální orientaci, potvrzují zjištění 
průzkumů v řadě členských států. V průzkumu247 na Maltě 32,5 procent 
respondentů uvedlo, že při kontaktu se zdravotnickými službami skrývají 
svou sexuální orientaci. Studie v Německu248 prokázaly, že lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby při kontaktu 
se zdravotnickými institucemi skrývají svou orientaci kvůli obavám 
z diskriminace. Ve slovenské studii249 50 procent respondentů uvedlo, že 
svou sexuální orientaci před zdravotnickými pracovníky vždy skrývají a 
22 procent ji zveřejňuje pouze příležitostně, což je jev, který sám o sobě 
může působit zdravotní rizika. 

Nedostatečné uznávání partnerů stejného pohlaví ve zdravotnictví 

Získávání informací o zdravotním stavu partnera je v důsledku upírání 
statusu „nejbližšího příbuzného“ zdůrazňováno jako problém ve zprávách 
o situaci v Bulharsku, Maďarsku, Itálii a Estonsku. K upírání statusu 
„nejbližšího příbuzného“ však dochází i v členských státech, které 
uznávají partnerství osob stejného pohlaví, jak dokládá níže uvedená 
citace. 

244 Rozhodnutí ze dne 20. prosince 2006, spis č. 399-2006 www.homo.se (22.8.2008).  
245 Setkání v terénu s organizací ACCEPT (Rumunsko, 7. dubna 2008). 
246 Setkání v terénu s organizací Hàttèr (Maďarsko, 17. dubna 2008).  
247 Malta, zpráva o situaci v zemi. 
248 G. Dennert (2004) Die gesundheitliche Situation lesbischer Frauen in Deutschland: Ergebnisse 

einer Befragung [Dissertation], Nürnberg: Med. Diss. FAU Erlangen-Nürnberg. 
249 Slovenská republika, zpráva o situaci v zemi. 
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„Moje partnerka měla ve Walesu nehodu a zdravotníci mě neuznali za nejbližšího 
příbuzného, dokud jsme nezpůsobily povyk. Během šestidenního pobytu se mé 
partnerky zdravotní sestry fyzicky nedotkly. Musela se umývat sama nebo počkat, až 
do služby přišel ošetřovatel.“250 (Žena, 59 let, Spojené království) 

 

Během setkání v terénu zástupci nevládní organizace pro LGBT SEKÜ 
v Estonsku upozornili na příklad lesbického páru, kdy nebyla partnerce 
matky umožněna přítomnost u porodu251. Podobně zástupci nevládních 
organizací pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientované osoby Arcigay a Arcilesbica v Itálii upozornili i na upírání 
statusu „nejbližšího příbuzného“, které znamená, že léčba lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných pacientů a jejich 
partnerů závisí na postojích jednotlivých zdravotnických pracovníků252.  

Naopak rozhovory se zástupci LBL (Národní organizace pro gaye a 
lesbičky) v Dánsku a CIGALE v Lucembursku ukázaly pozitivnější 
zkušenosti se zdravotní péčí o lesbicky, homosexuálně a bisexuálně 
orientované osoby253. Jejich zástupci uvedli, že zřejmě nejsou žádné velké 
problémy s návštěvami partnerů na jednotkách intenzivní péče, 
v nemocnicích nebo s přítomností u partnerky při porodu. Obě nevládní 
organizace však konstatovaly, že jazyk užívaný v nemocničních 
administrativních formulářích může pro lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientované osoby představovat problém, jak 
ukázaly dvě německé studie254. 

„Byla jsem v nemocnici jako ambulantní pacientka a oni ve svém počítačovém 
systému neměli oddíl pro záznam mého občanského partnerství. Řekli mi, že mě do 
počítače zapsali jako svobodnou255. (Žena, 34 let, Spojené království) 

 

Již zmíněná irská zpráva také považuje neuznávání statusu „nejbližšího 
příbuzného“ za závažný problém, zvláště pokud je partner hospitalizován, 
protože to může ovlivnit přístup k informacím, návštěvy a účast na 
rozhodování.  

250 Stonewall (2008) Prescription for Change. Lesbian and Women’s Health Check 2008 (Předpis 
na změnu. Kontrola zdraví lesbických a bisexuálních žen, 2008), s. 14. 

251 Setkání v terénu s organizacemi Diversity a SEKÜ (Estonsko, 10. března 2008). 
252 Setkání v terénu s organizacemi ARCIGAY a ARCILESBICA (AL), (Itálie, 5. března 2008). 
253 Setkání v terénu s organizací Cigale (Lucemburk, 7. dubna 2008) a LBL (Dánsko, 26. dubna 

2008).  
254 Viz například: H. Seyler (2004) Lesben, die unsichtbaren Patientinnen. Düsseldorf: Zpráva pro 

Komisi na téma „Frauengerechte Gesundheitsversorgung in NRW.“ (10. února 2004). A G. 
Wolf (2006) „Diskriminierung und Gewalt gegen Lesben, Schwule und Bisexuelle im 
medizinischen und psychotherapeutischen Setting“, Verhaltenstherapie und psychosoziale 
Praxis, 38 (3). 

255 Stonewall (2008). Prescription for Change. Lesbian and Women’s Health Check 20008 
(Předpis na změnu. Kontrola zdraví lesbických a bisexuálních žen, 2008), s. 16. 
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Stigmatizace gayů a bisexuálních mužů s HIV 

HIV status, darování krve a předsudky spojené se stereotypy ohledně gayů 
a bisexuálních mužů a HIV/AIDS představují další problematické otázky, 
které nastolily nevládní organizace pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně 
a transsexuálně orientované osoby v Belgii256, Rakousku257, Portugalsku258 
a Slovinsku259 a které ovlivňují zvláště darování krve. Jak zjistila polská 
studie, některá střediska pro darování krve se ptají pouze na sexuální 
orientaci dárců, a nikoli na jejich skutečné sexuální praktiky nebo rizikové 
chování260. 

29 procent respondentů v elektronickém průzkumu zúčastněných subjektů se 
domnívalo, že zdravotničtí pracovníci mají „poněkud negativní nebo 
„negativní“ postoj ke gayům s HIV/AIDS.  

Další studie ukazují stejným směrem. Ve Slovinsku studie uváděla případ 
čtyřiadvacetiletého gaye, který byl propuštěn ze zaměstnání, protože byl 
nositelem viru HIV, a další případ muže, kterému zabránili ve vstupu do jeho 
bytu, když sousedé zjistili, že je HIV-pozitivní261.  

Na Maltě rozhovory se zástupci hnutí Malta Gay Rights Movement ukázaly, že 
problémy s důvěrností v systému zdravotnictví, zvláště u osob s nákazou 
HIV/AIDS, některé z těchto osob vedly k tomu, aby vyhledaly léčbu v jiné 
zemi262. 

Zdravotní stav lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob 

O zdravotním stavu lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob je k dispozici velmi málo údajů. Rozhovory s nevládními 
organizacemi pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientované osoby ukázaly, že zdravotní potřeby lesbiček a bisexuálních žen 
jsou zkoumány velmi málo263. V rozhovoru organizace Stonewall ve Spojeném 
království uvedla, že lesbičky váhají s odezvou na preventivní sdělení v oblasti 
zdravotní péče nebo s vyhledáním lékařské pomoci264. 

256 Setkání v terénu s organizacemi Holebifederatie a Arc-en-ciel (Belgie, 3. dubna 2008). 
257 Setkání v terénu s organizací HOSI-WIEN (Rakousko, 1. května 2008). 
258 Setkání v terénu s organizací ILGA-Portugal (17. března 2008). 
259 Setkání v terénu s organizací Legebitra (28. dubna 2008). 
260 R. Biedron (2007) 2005 a 2006 zpráva Health Services. Can homosexual persons become 

blood donors? (Mohou se homosexuálové stát dárci krve?), v: Situation of bisexual and 
homosexual persons in Poland (Situace bisexuálních a homosexuálních osob v Polsku). M. 
Abramowicz (ed) Campaign Against Homophobia. Lambda Warsaw Association. 

261 Slovinsko, zpráva o situaci v zemi. 
262 Setkání v terénu s hnutím Malta Gay Rights Movement (Malta, 3. března 2008). 
263 Setkání v terénu s organizacemi ARCHIGAY (AG) a ARCHILESBICA (AL), (Itálie, 

5. března 2008). 
264 Setkání v terénu s organizací Stonewall (Spojené království, 31. března 2008). 
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Existují určité důkazy o tom, že zkušenosti s homofobií, diskriminací, 
obtěžováním a marginalizací, zvláště v oblasti vzdělávání a trhu práce, mohou 
mít negativní dopad zdraví lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob265. 

„Nic se nedařilo, připadal jsem si vyčerpaný a měl jsem pocit, že bych to měl zarazit, 
kdybych mohl. Byl to skutečně největší problém – já jsem gay a rodina to neakceptuje. 
A mně prostě připadalo, že kdybych od nich odešel, už by o mě nikdy nemuseli mít 
starost.“ (Muž, Spojené království)266 

V Itálii spáchal šestnáctiletý student technické školy v Turíně sebevraždu. Oběť po 
několik let snášela od svých spolužáků mučení, protože byla „příliš dívčí“267.  

Z rozhovorů s nevládními organizacemi pro lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientované osoby obecně vyplývá, že u lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob existuje větší 
riziko zhoršeného zdraví než u jejich heterosexuálních vrstevníků. Nevládní 
organizace pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované 
osoby Holebifederatie v Belgii zdůraznila, že duševní zdraví lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob je trvalým 
problémem a velký počet lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob trpí depresí268. Bude zadána další studie, která bude 
zkoumat otázky zdraví a výskytu sebevražd u mladých lesbiček269. Hodnocení 
organizace Holebifederatie potvrzuje několik zpráv, které lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby uvádějí jako 
zranitelnou skupinu u řady ukazatelů zdravotního stavu. Například podle 
belgické studie je u lesbicky, homosexuálně, a bisexuálně orientovaných osob 
dvakrát vyšší pravděpodobnost, že budou trpět chronickou nemocí270.  

265 Například: National Institute for Working Life. Arbetsvillkor och utsatthet, Arbetslivsinstitutet 
2003. Sweden; M. Jenett (2004) Stand up for us_ Challenging homophobia in schools (Postavte 
se za nás. Výzva homofobii ve školách), 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 (Uznávání sexuálních identit lesbických, 
homosexuálních a bisexuálních osob v oblasti zdravotní péče. Zkušenosti lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob se zdravotnictvím 
v severozápadním Irsku), s. 66. 

267 Publikace úřadu OBSE pro demokratické instituce a lidská práva (2008) Hate Crimes in the 
OSCE Region - Incidents and Responses (Nenávistně motivované trestné činy v regionu 
OBSE: incidenty a reakce). Výroční zpráva za rok 2007, s. 110. Zmíněno v usnesení 
Evropského parlamentu ze dne 26. dubna 2007 o homofobii v Evropě, k dispozici na adrese 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-
0167+0+DOC+XML+V0//CS (6.10.2008). 

268 Setkání v terénu s organizacemi Holebifederatie a Arc-en-ciel (Belgie, 3. dubna 2008).  
269 Setkání v terénu s ministerstvem školství (Belgie, 4. dubna 2008). 
270 K. Heeringen a J. Vincke, Suicidal acts and ideation in homosexual and bisexual young 

people: a study of prevalence and risk factors (Sebevražedné jednání a představy homosexuálně 
a lesbicky orientovaných mladých lidí: studie výskytu a rizikových faktorů), Social Psychiatry 
and Psychiatric Epidemiology 35(11): 494–499. 

 99 

                                                      Př
ek

lad
 ne

ov
ěře

n

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0167+0+DOC+XML+V0//EN&language=CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0167+0+DOC+XML+V0//EN&language=CS


Výzkum ve Spojeném království ukázal, že 20 procent lesbických a 
bisexuálních žen v průzkumu si záměrně ublížilo, oproti 0,4 procentům obecné 
populace, a 16 procent respondentek do 20 let se pokusilo sebevraždu, oproti 
0,12 procentům celkové populace mladší 18 let (podle odhadu organizace 
ChildLine); pokud jde o screening rakoviny, 15 procent lesbických a 
bisexuálních žen starších 25 let nikdy nepodstoupilo zkoušku stěrem 
z děložního čípku, oproti 7 procentům žen obecně; méně než 50 procent 
lesbických a bisexuálních žen v průzkumu bylo vyšetřeno na pohlavně 
přenosné infekce271. 

 
Správná praxe: rozhovory odhalily, že ve Francii stále větší počet lesbiček 
přicházejících do pařížského střediska IDF pro lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientované osoby se žádostí o odeslání 
k nezaujatému gynekologovi vedl středisko k vytvoření Zdravotní 
příručky pro lesbičky s adresami „přátelských“ gynekologů. Příručka se 
zabývá obecnými zdravotními otázkami, zvláště rizikem rakoviny prsu a 
dělohy272. 

 
Průzkum duševního zdraví lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob: Irská nevládní organizace pro lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby GLEN ve 
spolupráci s projektem pro mládež BeLonG To zadala výzkumným 
pracovníkům z Trinity College v Dublinu a University College v Dublinu 
první velkou studii duševního zdraví a duševní pohody lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob v Irsku, 
kterou financoval úřad The National Office for Suicide Prevention (Národní 
úřad pro prevenci sebevražd). Cílem studie je určit riziko a činitele 
odolnosti v oblasti duševního zdraví a sebevražd lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob a vypracovat model 
osvědčených postupů pro podporu duševního zdraví a prevenci sebevražd 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob273. 

Zjištění průzkumu švédského Národního ústavu pro veřejné zdraví274 
ukazují, že velká většina lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob se těší dobrému zdraví. Značně větší 
počet lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných 
osob však vykazoval horší zdravotní stav než zbytek obyvatel. Významně 
horší bylo zejména duševní zdraví. Rozdíly ve zdraví byly značné i mezi 

271 R. Hunt a J. Fish (2008) ‘Prescription for Change. Lesbian and bisexual women’s health check 
(Předpis na změnu. Kontrola zdraví lesbických a bisexuálních žen), Stonewall. 

272 Setkání v terénu s organizacemi Inter-LGBT a L'Autre Cercle, (Francie, 10. března 2008). 
273 Irsko, zpráva o situaci v zemi. 
274 Švédský Národní ústav pro veřejné zdraví (2006), Health on Equal Terms (Zdraví za rovných 

podmínek), k dispozici na adrese 
http://www.fhi.se/upload/ar2006/Rapporter/r200608_HBT_web.pdf (12.1.2009). 
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lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovanými 
osobami. Téměř bez výjimky nejhorší zdravotní stav vykazovali 
transsexuálové, následovali bisexuálové a lesbičky/gayové. Kromě toho 
studie ukázala, že úvahy o sebevraždě jsou u lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob mnohem běžnější. Podobné 
výsledky přinesla i irská zpráva organizace GLEN nazvaná Mental Health 
Report (Zpráva o duševním zdraví)275.  

 
Závěry 

V systémech zdravotní péče existuje diskriminace a homofobie/transfobie. 
Jejich výskyt lze však obtížně určit, protože nedostatečná viditelnost sexuální 
orientace lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných 
osob často problém skrývá. Studie a rozhovory s nevládními organizacemi pro 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby a 
s vnitrostátními orgány pro rovné zacházení ukazují kombinaci pozitivních a 
negativních reakcí zdravotnických pracovníků při zveřejnění sexuální 
orientace. K negativním odezvám patří rady, aby lesbicky, homosexuálně, a 
bisexuálně orientovaní pacienti vyhledali psychiatrickou pomoc. Nejkladnější 
reakce znamenají poskytnutí informací významných pro lesbicky, 
homosexuálně a bisexuálně orientované osoby a ujištění o důvěrnosti a 
akceptaci lesbické, homosexuální či bisexuální orientace pacienta. 

Mimo jiné i v důsledku obav z diskriminace se lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaní pacienti mohou vyhýbat zdravotní péči, 
což samo o sobě může vést ke zdravotním rizikům. Stávající výzkum udává 
vzájemný vztah zkušenosti s homofobií, transfobií, obtěžováním nebo 
marginalizací a obecně horšího duševního a fyzického zdraví lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob. Nevládní 
organizace pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované 
osoby a dotazované veřejné orgány uvádějí u těchto osob vyšší počet případů 
špatného duševního zdraví, sebevražd a závislosti na drogách. Je třeba provádět 
další výzkum zdravotního stavu lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob. 

 

275 2003 GLEN Mental Health Report (Zpráva o duševním zdraví, zveřejněno ve spolupráci 
s bývalou zdravotní radou pro severní oblast). 
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Náboženské instituce 
V rozhovorech s nevládními organizacemi pro lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientované osoby bylo uváděno, že v několika 
členských státech včetně Kypru276, Řecka277, Lotyšska278, Litvy279, Itálie280, 
Polska281 a Rumunska282 se do politické debaty o právech lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob zapojili 
představitelé církve, zvláště církve pravoslavné a katolické, kteří často 
mobilizovali a lobbovali proti přijetí takových práv. Na druhé straně 
nebylo zjištěno, že by významnou úlohu při mobilizaci proti lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaným osobám či 
v politických debatách o právech těchto osob v kterémkoli členském státě 
hráli židovští a muslimští představitelé. 

Například v Litvě zaujala církev stanovisko proti právům lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob. Ministr 
práce a sociálních věcí v parlamentu uvedl283, že začlenění změn do zákona 
o rovném zacházení (který provádí rámcovou směrnici o zaměstnanosti 
2000/78/ES) bylo projednáno s litevskou biskupskou konferencí, která 
novelizaci schválila, a poslanci argumentovali proti antidiskriminačnímu 
právnímu předpisu odkazem na „křesťanské tradice Litvy“. Pravoslavná 
církev v Rumunsku lobbovala za změnu ústavy, aby zamítla možnost 
manželství osob stejného pohlaví284. Nevládní organizace pro lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby v Itálii285 a 
Polsku286 v rozhovoru uvedly, že katolickou církev považují za jeden 
z klíčových politických subjektů vystupujících proti nové právní úpravě 
práv lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných 
osob. 

Rozmanitost a diskriminace v náboženských organizacích 

276 Setkání v terénu s kyperským Hnutím za osvobození gayů (10. dubna 2008). 
277 Setkání v terénu s nevládní organizací pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 

orientované osoby OLKE (14. dubna 2008). 
278 Setkání v terénu s nevládními organizacemi Mozaika a úřadem Tiesībsarga birojs (úřad 

veřejného ochránce práv) (Lotyšsko, 12. března 2008). 
279 Setkání v terénu s Litevskou ligou gayů (13. dubna 2008). 
280 Setkání v terénu s organizacemi Arcigay a Arcilesbica, (Itálie, 5. března 2008). 
281 Setkání v terénu s organizací Kampaň proti homofobii (Polsko, 17. března 2008). 
282 Setkání v terénu s nevládní organizací pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 

orientované osoby ACCEPT (Rumunsko, 7. dubna 2008). 
283 Zasedání parlamentu dne 18. září 2007, zápis k disposici na adrese 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=304466 (14.2.2008). 
284 Rumunsko, zpráva o situaci v zemi. 
285 Setkání v terénu s organizacemi Arcigay a Arcilesbica, (Itálie, 5. března 2008). 
286 Setkání v terénu s organizací Kampaň proti homofobii (Polsko, 17. března 2008). 
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Ve Finsku zjistila studie287 založená na rozhovorech s deseti zaměstnanci 
evangelické luteránské církve, kteří se identifikovali jako gayové, lesbičky 
či bisexuálové, že ačkoli obecný posun směrem k otevřenější společenské 
atmosféře a probíhající debata o statusu sexuálních menšin v církvi vedla 
zaměstnance církve ke zvážení možnosti vést otevřený život, vytvořila 
současně veřejná debata tlak a budila v lidech obavy ze zaujetí stanoviska: 
„Riziko stigmatizace nebo diskriminace je přítomno v mnoha 
každodenních situacích včetně diskuse o statusu lesbicky, homosexuálně a 
bisexuálně orientovaných osob uvnitř církve.“288 Na druhé straně se podle 
dotazovaných rozměr povolání k církevní práci kloubil s prací bez potíží. 

Ve Švédsku se Sdružení farností a pastorství švédské církve společně 
s EKHO (Švédské ekumenické sdružení křesťanských lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob) účastnilo 
v rámci iniciativy EQUAL projektu Normgiving Diversity (Rozmanitost 
stanoví normu), který se zaměřil na tři profese s normativní funkcí 
stanovení standardů ve společnosti: na policii, církev a armádu. Projekt se 
snažil prosazovat povědomí o sexuální rozmanitosti a statusu zaměstnanců 
v dlouhodobém výhledu289. 

V některých členských státech náboženské organizace vykládají výjimku pro 
zaměstnavatele v oblasti diskriminace zaměstnanců, kteří „nejednají v dobré 
víře a s věrností etice dané organizace“ tak, jako by zahrnovala sexuální 
orientaci. Jak konstatovala Komise, „mnohé obtíže zjišťované při provádění 
ustanovení směrnice o rovnosti v zaměstnání týkajících se sexuální orientace 
souvisí s šíří výjimek pro zaměstnavatele s náboženskou etikou… Tyto 

287 K. Valve (2004) Vocation and the Everyday - Lesbian, Gay and Bisexual Employees' 
Experiences in Different Work Communities Within the Church (Církevní práce a každodenní 
život – zkušenosti lesbicky, homosexuálně a bisexuálně orientovaných zaměstnanců z různých 
pracovních společenství uvnitř církve), J. Lehtonen, K. Mustola (ed.) ‘Straight people don't tell, 
do they…? Negotiating the boundaries of sexuality and gender at work (Heterosexuálové nic 
neříkají, že ...?: Dohody o hranicích sexuality a pohlavní příslušnosti na pracovišti), Helsinky: 
ministerstvo práce, k dispozici na adrese 
http://www.esr.fi/esr/fi/__yleiset/researchreport2b04.pdf (4.2.2009). 

288 K. Valve (2004) Vocation and the Everyday - Lesbian, Gay and Bisexual Employees' 
Experiences in Different Work Communities Within the Church (Církevní práce a každodenní 
život – zkušenosti lesbicky, homosexuálně a bisexuálně orientovaných zaměstnanců z různých 
pracovních společenství uvnitř církve), J. Lehtonen, K. Mustola (ed.) ‘Straight people don't tell, 
do they…? Negotiating the boundaries of sexuality and gender at work (Heterosexuálové nic 
neříkají, že ...?: Dohody o hranicích sexuality a pohlavní příslušnosti na pracovišti), Helsinky: 
ministerstvo práce, k dispozici na adrese 
http://www.esr.fi/esr/fi/__yleiset/researchreport2b04.pdf (4.2.2009). 

289 Viz http://ec.europa.eu/employment_social/equal/news/20051026-sweden_en.cfm (6.2.2009). 
V roce 2005 se tento projekt stal součástí nové iniciativou EQUAL financované spolupráce 
s více organizacemi pod názvem All Clear s cílem vytvořit pracovní prostředí, v němž bude 
každý respektován bez ohledu na svou sexuální orientaci. 
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výjimky jsou citlivé, protože někteří zaměstnavatelé mohou mít 
k homosexualitě v důsledku náboženského přesvědčení nepřátelský postoj.“290  

V Německu organizace Kolpingwerk, katolická sociální organizace 
zaměřená na vzdělávání (mimo jiné v dětských domovech a domovech 
mládeže), která je vyňata z antidiskriminační právní úpravy jako 
organizace věřících, propustila třiapadesátiletého homosexuálního 
zaměstnance poté, co byla odhalena jeho sexuální orientace291. 
V Nizozemsku obsahuje tamní zákon o rovném zacházení podobné 
výjimky pro zaměstnání ve sdruženích, jejichž základem je náboženské 
vyznání nebo přesvědčení. Tato sdružení mohou ukládat požadavky na 
obsazení pracovního místa, které jsou z hlediska účelu organizace 
považovány za nezbytné k dodržování zakládajících principů organizace. 
Zákon o rovném zacházení stanoví, že tyto požadavky nesmí vést 
k rozlišování, jehož jediným důvodem je politická příslušnost, rasa, 
pohlaví, státní příslušnost, heterosexuální či homosexuální orientace nebo 
občanský status, požadavky však lze odůvodnit „dalšími okolnostmi“, jež 
nejsou dále upřesněny. Evropská unie tato odůvodnění kritizovala a 
v reakci na to Commissie Gelijke Behandeling (Komise pro rovné 
zacházení) navrhla, aby byla tato ustanovení přepracována292. Práce 
v terénu v Lotyšsku odhalila, že luteránská církev ve dvou případech 
exkomunikovala duchovní za jejich odlišné názory na homosexualitu a 
práva lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných 
osob. Jeden duchovní odhalil, že je gay a veřejně vyjádřil názor, že 
homosexualita není hřích a není v rozporu s křesťanstvím. Byl 
exkomunikován za šíření hříšného chování. Další duchovní, v daném 
okamžiku děkan teologické fakulty Lotyšské univerzity, byl 
exkomunikován poté, co kritizoval postup církve ve výše zmíněném 
případu. Nyní slouží jako anglikánský pastor v malé anglikánské 
kongregaci v Rize – jedná se o jedinou oficiální církev v Lotyšsku, která 
podporuje práva lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob293. V Irsku náboženské orgány vlastní a spravují 
naprostou většinu základních škol a značný počet škol středních. To může 
přispívat k neviditelnosti homosexuálů a bisexuálů ve školách. Náboženské 
orgány rovněž vlastní a spravují značný počet nemocnic a zařízení 
zdravotní péče. Paragraf 37 zákona o rovnosti v zaměstnání uděluje 

290 Evropská komise, Developing Anti-Discrimination Law in Europe: The 25 EU Member States 
Compared (Rozvoj antidiskriminačních právních předpisů v Evropě. Srovnání 25 členských 
států), s. 24, 54, k dispozici na adrese 
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/legnet/06compan_en.pdf.  

291 Welt Online (2006) Fristlose Kündigung wegen Homosexualität. 24. listopadu 2006. 
K dispozici na adrese: 
http://www.welt.de/vermischtes/article96880/Fristlose_Kuendigung_wegen_ 
Homosexualitaet.html (28.7.2008). 

292 Poradenské stanovisko k formálnímu oznámení Evropské komise Nizozemsku v souvislosti 
s nesprávným prováděním směrnice 2000/78/ES; poradenské stanovisko CGB/2008/02, březen 
2008. 

293 Setkání v terénu s úřadem veřejného ochránce práv (12. března 2008). 
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náboženským orgánům a službám výjimku v případech, kdy je 
diskriminace prokázána jako nezbytná k zachování etiky církevního 
orgánu, tato výjimka však nebyla nikdy zkoumána soudem. V Maďarsku 
má teologická fakulta Kalvínské univerzity Karoli Gaspara politiku, která 
zakazuje, aby studenti vedoucí „homosexuální způsob života“ studovali na 
pastory či učitele náboženství. Maďarský nejvyšší soud vydal rozsudek ve 
prospěch fakulty a rozhodl, že je dovoleno vylučovat lesbičky a gaye294. 

Prosazování rozmanitosti v oblasti sexuální orientace je v prostředí 
ovládaném náboženskými organizacemi s nepřátelským postojem vůči 
otázkám lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob často obtížné. Například na Maltě, kde katolická 
církev spravuje zhruba třetinu škol, musí mít podle celostátních 
minimálních učebních osnov „učitelé na paměti souvislosti morálních a 
náboženských hodnot studentů a jejich rodičů“. V této souvislosti bylo 
Maltskému hnutí za práva gayů (Maltese Gay Rights Movement, MGRM) 
údajně zakázáno šířit letáky nebo vzdělávací materiály, které představují 
problematiku lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob. 

Existují však i příklady náboženských institucí v celé Evropské unii, které 
mají k lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaným 
osobám a jejich problematice odlišný přístup. Například v Nizozemsku již 
před rokem 1995 vydal synod nizozemské reformované církve prohlášení, 
podle něhož mají příslušníci církve rovná práva bez ohledu na svou 
sexuální orientaci či způsob života295. V roce 1990 synod reformovaných 
církví Nizozemska v Emmenu „vyzval všechny kongregace, aby 
akceptovaly homosexuální příslušníky církve, i v církevních úřadech“. 
V roce 1995 se luteránský synod protestantské církve v Nizozemsku rozhodl 
požehnat homosexuálním svazkům v církvi a prohlásil, že neexistují 
teologické argumenty „proti požehnání dvěma lidem při jejich slibu 
trvalého přátelství, oddanosti a věrnosti“. Ve Finsku údajně od roku 1999 
farnost Kallio (Kallion seurakunta) v Helsinkách přijala „duhové lidi“ a 
v souvislosti s akcemi Gay Pride ve městech Vaasa, Helsinky a Tampere se 
konaly „duhové mše“296. Ekumenická skupina zvaná Yhteys (spojenectví) 
se snaží prosazovat liberálnější postoje vůči sexuálním a genderovým 
menšinám v rámci církve. Ve Švédsku, jak již bylo zmíněno, se církev 
účastnila přehlídky Gay Pride v roce 2008. 

Závěry 

V některých členských státech se náboženské instituce a organizace často 
zapojují do politických debat o právech lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 

294 S. Quinn, E. Paradis (2007) Going Beyond the Law: promoting equality in employment (Na 
druhou stranu práva: prosazování rovnosti v zaměstnání), Brusel: ILGA-Evropa. 

295 Viz http://www.protestantchurch.nl/default.asp?inc=info&rIntId=1649 (6.2.2009). 
296 Viz http://kallio.kirkkohelsinki.net/?deptID=2590&searchword=Yhteys (7.2.2009). 
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transsexuálně orientovaných osob a lobbují proti přijetí těchto práv, čímž brání 
novým právním předpisům v této oblasti. Některé náboženské skupiny a 
představitelé v některých členských státech jsou aktivní i při mobilizaci 
demonstrací proti akcím lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob. 

V některých členských státech církev vlastní a spravuje značný počet škol, 
sociálních služeb a komunitních center využívaných pro veřejné debaty či akce. 
Nevládním organizacím pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby byl odpírán přístup do takových zařízení a 
nebylo jim dovoleno šířit informace o problematice lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob nebo se účastnit politických 
debat. 

Výjimky z antidiskriminačních právních předpisů, které zaměstnavatelům 
umožňují diskriminovat zaměstnance, kteří „nejednají v dobré víře a s věrností 
etice dané organizace“, se vykládají způsoby, které v některých členských 
státech vedou k diskriminaci lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob.  

Existují i některé pozitivní příklady náboženských organizací pracujících 
s lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovanými osobami. 
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Sport 
Tento oddíl se zabývá problémy, které představuje provozování sportu pro 
toho, kdo vystupuje jako otevřeně lesbicky, homosexuálně, bisexuálně či 
transsexuálně orientovaná osoba, a používáním homofobního žargonu a urážek 
v prostředí profesionálního a neprofesionálního sportu.  

Homofobie ve sportu 

Většina zpráv o situaci v zemi konstatuje, že neexistuje dostatek kvantitativních 
či kvalitativních výzkumů homofobie ve sportu. Z omezených informací, které 
jsou k dispozici, vyplývá, že homofobie se vyskytuje v řadě sportovních 
odvětví a že existovat ve sportovním prostředí jako otevřeně lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně či transsexuálně orientovaná osoba znamená 
značnou výzvu. Existující výzkum a údaje se zaměřují do velké míry na 
profesionální fotbal. 

Homofobní fotbalové slogany, které fanoušci skandují, aby zesměšnili 
rozhodčího nebo mužstvo protivníka, se vyskytují téměř při každé velké 
fotbalové akci297. Ve Spojeném království není případ fotbalisty, který 
během utkání použil proti rozhodčímu homofobní urážku, nijak 
neobvyklý298.  

V Itálii nevládní organizace Arcigay a Arcilesbica během rozhovorů zjistily, 
že prohlášení namířená proti lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaným osobám se běžně vyskytují v kultuře 
fotbalových fanoušků, v níž jsou v několika klubech a skupinách 
fotbalových chuligánů zastoupeny neofašistické skupiny299. 

Zpráva o situaci ve Spojeném království neobsahovala žádné údaje o tom, 
že by v současné době v Británii existovali otevřeně homosexuální 
profesionální fotbalisté, údajně se však homosexuálním fotbalistům radí, 
aby si zachovávali heterosexuální image. 

297 T. Walther (2006). Kick It Out: Homophobia in Football. (Vykopni to ven. Homofobie ve 
fotbale), European Gay and Lesbian Sport Federation (ed). Berlín, Amsterodam. 

298 Viz http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2006/sep/28/paulscholesandantigayabuse 
(8.8.2008). 

299 Setkání v terénu s organizacemi Arcigay a Arcilesbica, (Itálie, 5. března 2008).  
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„Myslím, že by bylo snazší a bylo by lépe akceptováno, kdybych přiznal 
homosexuální orientaci v politické straně, v níž jsem činný, než ve sportu. Ve sportu 
je ideálem stále maskulinita. Když jsem byl mladší a hrával jsem fotbal, bylo důležité 
odlišit se od těch „změkčilců“ a „teploušů“. (Muž, bývalý tenisový trenér, Švédsko)300  

 

Podle Evropské sportovní federace gayů a lesbiček (European Gay and Lesbian 
Sports Federation, EGLSF), která byla založena v roce 1989 s cílem bojovat 
proti diskriminaci ve sportu a podporovat přiznávání sexuální orientace u 
homosexuálně a lesbicky orientovaných sportovců, není přiznání orientace 
v neprofesionální sportovní skupině v Evropě snadné. Ačkoli se zkušenosti 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob 
v různých členských státech liší, existuje řada zpráv těchto osob, které ze strany 
svých kolegů ve sportovních klubech pociťují obtěžování a odmítavý postoj301. 

Správná praxe: při rozhovorech vyšlo najevo, že ve Finsku zveřejnila 
Sportovní federace příručku pod názvem Zúčastnění a viditelní: sexuální a 
genderové menšiny ve sportu a tělovýchově (Involved and Visible: Sexual and 
Gender Minorities in Sports and Physical Activities) ve třech jazycích, 
finsky, švédsky a anglicky302. 

 

Správná praxe: v Německu zahájil svaz Deutscher Fußball Bund (Německý 
fotbalový svaz) kampaň pod názvem Fotbal a homofobie a v roce 2007 
podepsal deklaraci proti diskriminaci na základě sexuální orientace303. 

Viditelnost lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob v oblasti sportu 

Podle serveru Outsports.com bylo na posledních Olympijských hrách 
v Pekingu v roce 2008 pouze 10 z 10 708 sportovců otevřeně homosexuálně či 
lesbicky orientováno304. V průzkumu zúčastněných subjektů 41 procent 
respondentů uvedlo, že i v neprofesionálním sportu není „žádná možnost“ či 
„malá možnost“ otevřeně přiznat svou lesbickou, homosexuální, bisexuální či 
transsexuální orientaci. 

300 RFSL (2007) All Clear 2.0, Gay, Lesbian, Bi & Hetero at Work (Všechno jasné 2.0. Gayové, 
lesbičky, bisexuálové a heterosexuálové na pracovišti), s. 55. 

301 Viz http://www.eglsf.info/eglsf-about.php (10.8.2008). 
302 Setkání v terénu s ministerstvem pro zaměstnanost a hospodářství, ministerstvem školství a 

ministerstvem vnitra (Finsko, 4. března 2008). 
303 Německo, zpráva o situaci v zemi. 
304 Viz http://www.outsports.com/os/index.php/Olympics/2008/In-Beijing-Olympics-only-5-

openly-gay-athletes.html (25.1.2009). 
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„Ty, které hrají na vysoké úrovni, obvykle svou sexualitu popírají, aby získaly 
granty/stipendia atd. Být ve sportu v Irsku známa jako lesbička, to by podle mě 
omezilo všechny druhy podpory…finanční i společenské.“ (Žena, Irsko)305 

 

Podle irského orgánu pro rovné zacházení (The Irish Equality Authority) 
jsou lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaní 
sportovci do velké míry neviditelní, což de facto vede k absenci vzorů 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob 
v profesionálním sportu306. Při rozhovoru také nevládní organizace 
Arcigay a Arcilesbica upozornily na velmi nízkou viditelnost lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob v oblasti 
sportu v Itálii307.  

Boj proti homofobii ve sportu 

Průzkum veřejného mínění provedený ve Švédsku naznačil, že odhalování 
a řešení homofobie v oblasti sportu se věnuje omezená pozornost308. 
Projekt, který financovalo švédské ministerstvo průmyslu, se dotazoval 40 
sportovních asociací ve Švédsku a zjistil, že většina z nich se nikdy 
nezabývala problémem homofobie nebo situací lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob ve své asociaci. Většina 
rovněž odpověděla, že ve své asociaci otevřeně lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientované osoby nemají a v této věci nemají 
ani žádnou politiku či akční plán.  

Ve Spojeném království nevládní organizace pro lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientované osoby Stonewall naznačila, že snahy o 
boj proti homofobii ve sportovním prostředí vyvolávají jen málo pozornosti a 
že při řešení rovnosti a diskriminace v profesionálním fotbalu dostal přednost 
boj proti rasismu ve fotbale309. 

V roce 2003 se parlamentní shromáždění Rady Evropy vyjádřilo k problému 
homofobie ve sportu: „Shromáždění je přesvědčeno, že proti homofobii ve 
sportu, jak mezi sportovci, tak ve vztahu sportovců a diváků, je třeba bojovat ze 
stejných důvodů jako proti rasismu a jiným formám diskriminace.“310 

305 L. Greene (2007) Lesbian Athletes and Their Experiences of Gender and Sexuality in 
Competitive Sports in Ireland (Lesbické sportovkyně a jejich zkušenosti s pohlavní příslušností 
a sexualitou v soutěžních sportech v Irsku) (1980–2007), Univerzita Dublin: fakulta 
humanitních věd. 

306 Setkání v terénu s orgánem pro rovné zacházení The Equality Authority (Irsko, 4. dubna). 
307 Setkání v terénu s organizacemi Arcigay a Arcilesbica, (Itálie, 5. března 2008). 
308 Viz http://www.homo.se/o.o.i.s/3950 (14.8.2008). 
309 Setkání v terénu s organizací Stonewall (Spojené království, 31. března 2008). 
310 Doporučení 1635 (2003), Lesbians and gays in sport (Lesbičky a gayové ve sportu), text přijat 

jménem Parlamentního shromáždění Stálým výborem dne 25. listopadu 2003. 
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Určité iniciativy podporované programem Evropské komise PROGRESS by 
mohly významně přispět ke změně postojů ve sportu. K příkladům patří 
kampaň „Běh za rozmanitost“, která běžcům v různých maratonech umožňuje 
nosit antidiskriminační sportovní oděvy EU, aby prosazovali povědomí o 
diskriminaci a vyjadřovali své pocity související s diskriminací311. 

Správná praxe: partnerství pro přípravu vzdělávacích programů. Od roku 
2007 pracovaly švédská federace za práva lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob (RFSL) a úřad HomO 
(veřejný ochránce práv proti diskriminaci z důvodu diskriminace na 
základě sexuální orientace) na projektu s organizacemi 
Riksidrottsförbundet (Národní sportovní federace) a SISU, vzdělávací 
organizací v oblasti sportu. Cílem projektu je vzdělávat trenéry v oblasti 
problematiky lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob. Organizace RFSL a SISU hodlají vypracovat 
vzdělávací programy a nabídnout je sportovním klubům. Mezitím 
federace Riksidrottsförbundet připravuje a provádí studie problematiky 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob 
v oblasti sportu312. 

 

Správná praxe: spolupráce sportovních klubů a organizací pro lidská 
práva. Při rozhovorech bylo zjištěno, že ve Francii fotbalový klub Paris 
Saint Germain spolupracuje s fotbalovým klubem gayů Paris Foot Gay a 
organizací Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme 
(Mezinárodní liga proti rasismu a antisemitismu) na přípravě politiky pro 
prevenci a boj proti diskriminaci se zaměřením na homofobii313. 

V Německu vedla nepřátelská atmosféra ve fotbalu lesbičky a gaye k zakládání 
vlastních neprofesionálních klubů314. Lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby zřizují své vlastní sportovní asociace i 
v jiných členských státech. Dalšími příklady sportovních akcí lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob jsou každoroční 
Evropské sportovní mistrovství gayů a lesbiček (Eurogames) i hry pořádané 
pod názvem Outgames315. 

Závěry 

311 Viz http://www.stop-discrimination.info/56.0.html (12.1.2008). 
312 Švédsko, zpráva o situaci v zemi. 
313 Setkání v terénu s organizacemi Inter-LGBT a L'Autre Cercle, (Francie, 10. března 2008). 
314 Německo, zpráva o situaci v zemi; viz také http://www.queer footballfanclubs.com 

(20.3.2008). 
315 http://www.eurogames.info/eurogames-welcome.html a www.copenhagen2009.org (8.8.2008). 
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Údaje o homofobii ve sportu se do velké míry zaměřují na profesionální fotbal. 
V rámci fotbalu se homofobie projevuje v kultuře fanoušků i mezi fotbalisty a 
na fotbalových akcích je často užíván homofobní jazyk k zesměšňování 
soupeřů či rozhodčích. Významným zjištěním v oblasti sportu je nízká 
viditelnost lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných 
osob. Má se za to, že lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientované osoby mají v oblasti sportu jen málo možností otevřeně vyjádřit 
svou orientaci v důsledku rizika obtěžování, homofobie či odmítavých postojů 
ze strany ostatních členů sportovního klubu. 

Většina sportovních asociací přikládá homofobii v rámci antidiskriminačního 
programu jen malou prioritu v porovnání se snahami o omezení rasismu. 
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Sdělovací prostředky 
Tento oddíl zkoumá, jak jsou lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby zastoupeny a představovány ve sdělovacích 
prostředcích v celé Evropské unii. Sdělovací prostředky v této souvislosti 
zahrnují veřejné a soukromé sdělovací prostředky316 i vizuální a psaná média, 
například internet, noviny a televizi.  

Homofobní projevy ve sdělovacích prostředcích  

Případy homofobních projevů objevujících se ve sdělovacích prostředcích 
byly zjištěny mimo jiné v rozhovorech v nevládními organizacemi pro 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby 
v Itálii a Polsku a s vnitrostátním orgánem pro rovné zacházení 
v Lotyšsku317. Nedávný průzkum obrazu lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob ve skotském tisku zjistil, že 
noviny jsou zřejmě ochotny otiskovat dopisy obsahující takovou míru 
homofobních urážek, jaká by nebyla akceptována, pokud by se jednalo o 
urážky rasistické318. Studie v Litvě zjistila, že někteří novináři používají 
homofobní způsob vyjadřování319.  

Správná praxe: společně s Evropskou vysílací unií připravila Litevská liga 
gayů Příručku pro lepší mediální zpravodajství o problematice lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob. Příručka 
novinářům a aktivistům poskytuje snadno použitelné nástroje pro zlepšení 
pozitivního zpravodajství o problematice lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob. Díky tomu bylo dosaženo 
užší spolupráce se sdělovacími prostředky, která vedla k vyváženějším 
článkům a informacím o lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osobách ve sdělovacích prostředcích320.  

Zobrazování lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob ve sdělovacích prostředcích  

316 Při šetření homofobie v projevech ve sdělovacích prostředcích nebylo možné rozlišovat mezi 
sdělovacími prostředky veřejnými a soukromými. 

317 Setkání v terénu s organizacemi ARCIGAY a ARCILESBICA (AL) (Itálie, 5. března 2008), 
Kampaň proti homofobii (Polsko, 17. března 2008), organizací Mozaika (Lotyšsko, 12. března 
2008) a úřadem veřejného ochránce práv (Lotyšsko, 12. března 2008). 

318 Stonewall (2007) WRITTEN OUT (Napsáno). Zobrazení lesbicky, homosexuálně, bisexuálně 
a transsexuálně orientovaných osob ve skotském tisku, Skotsko, k dispozici na adrese 
http://www.stonewallscotland.org.uk/documents/stonewall__written_out.pdf (5.2.2009).  

319 A A. Tereskinas (2007) Not Private Enough. (Málo soukromí). Homofobní a urážlivé projevy 
v litevských sdělovacích prostředcích, k dispozici na adrese 
http://www.lgl.lt/projektaie.php?pid=35 (5.2.2009). 

320 Viz http://www.ilga-europe.org/europe/funding_capacity_building/working_with_media 
(17.10.2008). 
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V elektronickém průzkumu zúčastněných stran byli respondenti požádáni, aby 
zhodnotili zobrazování lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob ve sdělovacích prostředcích a to, zda je obraz těchto osob 
jako rozmanité skupiny považován za propracovaný nebo stereotypní. Pouze 
čtrnáct procent respondentů se domnívalo, že sdělovací prostředky uvádějí 
„propracovaný“ nebo „spíše propracovaný“ popis lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob.  

Většina nevládních organizací pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby dotazovaných během průzkumu v terénu 
uvedla, že problematika těchto osob není ve sdělovacích prostředcích 
uváděna často, což v různé míře svádí v souvislosti s lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovanými osobami a jejich 
problematikou ke zjednodušování a zveřejňování senzací a stereotypů. Při 
rozhovoru zástupci nevládní organizace pro lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientované osoby CIGALE v Lucembursku 
uvedli, že sdělovací prostředky se spíše vyhýbají intelektuálním a 
politickým otázkám souvisejícím s lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovanými osobami a namísto toho se zaměřují na 
povrchní problémy, například na to, jak se tyto osoby oblékají při akcích 
Gay Pride321. Rozhovory s nevládní organizací pro lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby Kampaň proti 
homofobii ukazují, že v Polsku jsou některé noviny a katolické televizní a 
rozhlasové stanice otevřeně homofobní, konstatují však, že existují i 
sdělovací prostředky přinášející neutrální obraz lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob a jejich problematiky322. 
Úřad veřejného ochránce práv v Lotyšsku uvedl, že mediální stanice se 
pohybují v rozmezí od pozitivních až po negativní. Například noviny 
bezplatně rozdávané na autobusových zastávkách obsahovaly homofobní 
prohlášení323. To vedlo nevládní organizaci pro lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientované osoby Mozaika k podání stížnosti 
z důvodu nenávistných výroků. V rozhovoru se zástupci Landsforeningen 
for Bøsser og Lesbiske (Dánská Asociace pro gaye a lesbičky) bylo řečeno, 
že vyjádřením sdělovacích prostředků o problematice lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob dominují 
stereotypní představy a ilustrace. I seriozní články o právech homosexuálů 
jsou ilustrovány fotografiemi polooděných mužů z kodaňské přehlídky 
Gay Pride324. 

Tato zjištění jsou podporována určitými výsledky výzkumu, které uvádějí, 
že homosexualita je v různé míře stále považována za tabu, a v důsledku 
toho přitahuje velmi málo pozornosti sdělovacích prostředků. V německé 
studii obrazu lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 

321 Setkání v terénu s organizací CIGALE (Lucembursko, 7. dubna 2008).  
322 Setkání v terénu s organizací Kampaň proti homofobii (Polsko, 17. března 2008). 
323 Setkání v terénu s úřadem veřejného ochránce práv (Lotyšsko, 12. března 2008). 
324 Setkání v terénu s organizací LBL (Dánsko, 26. dubna 2008). 
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orientovaných osob v televizi se 63 procent lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných respondentů domnívalo, že 
jakékoli zobrazení neheterosexuality je stále tabu325. Belgická studie 
nezjistila ve sdělovacích prostředcích téměř žádné zprávy o 
transgenderové problematice, kromě odkazů na lékařské otázky či 
problémy326. To je zřejmě běžné v celé Evropské unii. Portugalská studie 
však naznačuje, že v posledním desetiletí se viditelnost zvýšila s tím, že 
v místních sdělovacích prostředcích jsou lesbičky a bisexuálové 
v porovnání s homosexuálními muži téměř neviditelní a nedostatečně 
zastoupení327. 

Některé studie poukazují i na zkreslenou prezentaci lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob. Komplexní 
analýza sdělovacích prostředků ve Slovinsku zkoumala tisk v období 1970–
2000 a zjistila následující jevy: stereotypizace – vycházení z rigidních 
schémat pohlavní příslušnosti, která představují gaye jako femininní a 
lesbičky jako maskulinní osoby; medikalizace – odkazování homosexuality 
do lékařské a psychiatrické oblasti a hledání příčin; sexualizace – 
redukování homosexuality na sexuální praktiky; utajení – homosexualita 
se má jevit jako utajovaná a související s hanbou a lítostí a normalizace – 
homosexuálové mají vypadat jako heterosexuálové, aby byla 
homosexualita méně hrozivá a politizovaná328. 

V tomto oddíle již zmíněný skotský průzkum, který provedla organizace 
Stonewall Scotland, poukázal na to, že zprávy v tisku často posilují názor, že 
sexuální orientace se týká výhradně jen sexu, a ve zprávách černé kroniky je 
zdůrazňována sexuální orientace pachatele i případě, že pro spáchaný trestný 
čin nemá žádný význam. 

Správná praxe: ve Spojeném království Komise pro stížnosti na práci tisku 
(Press Complaints Commission), což je nezávislý orgán, který se zabývá 
stížnostmi na obsah vydání novin a časopisů, v květnu 2005 rozšířila 
článek 12 (Diskriminace) svého kodexu tak, aby platil i pro diskriminační 
zprávy v tisku týkající se transgenderově orientovaných osob. Podle 
nového článku se musí tisk vyhýbat poškozujícím nebo pejorativním 

325 V. Jung, (2003). Darstellung von Homosexualität in TV-Unterhaltungssendungen. (diplomová 
práce). Bamberg: Univerzita Bamberg. 

326 A. Dewaele a D. Paternotte. (2008) The situation concerning homophobia and discrimination 
on grounds of sexual orientation in Belgium (Situace v oblasti homofobie a diskriminace na 
základě sexuální orientace v Belgii). Anvers/Bruxelles: 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 (Obraz homosexuality 
v sdělovacích prostředcích), analýza tisku ve Slovinsku, 1970–2000, Mediawatch: Ljubljana. K 
dispozici na adrese: http://mediawatch.mirovni-institut.si/eng/mw13.htm (5.2.2009). 
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odkazům na rasu, barvu pleti, náboženství, pohlaví, sexuální orientaci, 
fyzické nebo duševní onemocnění či postižení329. 

Výzkum zobrazení lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob v portugalských a německých sdělovacích prostředcích 
také zjistil, že lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientované osoby jsou obvykle představovány zjednodušeným a 
nereprezentativním způsobem, a ačkoli německý tisk a internetové stránky 
přinášejí vytříbenější obraz, hlavní televizní vysílání stále používá klišé a 
stereotypy330.  

Pozitivní trendy v zobrazování lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob ve sdělovacích prostředcích  

Studie rovněž zjistily příznivý vývoj z hlediska zvýšeného výskytu a 
vytříbenějšího obrazu lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob a jejich problematiky ve sdělovacích prostředcích. 
Studie331 v České republice zjistila, že zatímco v první polovině 90. let 
20. století obrazu lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob dominovala negativní stereotypizace, sexualizace a 
komediální či kriminální kontext, v posledním desetiletí se lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby ve stále větší 
míře objevují v dokumentárních pořadech a televizních seriálech 
v kontextu každodenního společenského života. 

Španělská zpráva o situaci v zemi konstatovala, že většina sdělovacích 
prostředků nyní nabízí propracovanější zprávy o významných politických 
a společenských akcích lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob, jako jsou oslavy Gay Pride, přelomové soudní 
rozsudky či významné právní předpisy přijaté v parlamentu, a že 
homofobní zobrazení je vzácné. Švédská zpráva o situaci v zemi poukázala 
také na to, že sdělovací prostředky podávají přesnější obraz rozmanitosti 
komunity lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob, zatímco v Litvě se v posledních letech zvýšil počet 

329 Informace poskytl průzkum Transgender Europe na konzultačním jednání u kulatého stolu o 
boji proti homofobii a transfobii v EU, červen 2008, Kodaň. 

330 T.L. Monteiro, V. Policarpo, F.V. da Silva (2008) The situation concerning homophobia and 
discrimination on grounds of sexual orientation in Portugal (Situace ohledně homofobie a 
diskriminace na základě sexuální orientace v Portugalsku, zpráva o situaci v zemi); Walters, S. 
D. (2001). Take my Domestic Partner, Please. Gays and Marriage in the Era of the Visible. 
(Tady je můj partner, prosím. Gayové a manželství v éře viditelnosti) V M. Bernstein & R. 
Reimann (eds.), Queer families, Queer Politics. Challenging Culture and the State (Gay rodiny, 
gay politika. Výzva kultuře a státu) (s. 338–357), New York: Columbia UP. 

331 Pracovní skupina pro otázky sexuálních menšin ministryně pro lidská práva a národnostní 
menšiny (2007) Analýza situace lesbické, gay, bisexuální a transgender menšiny v ČR. Vláda 
České republiky. 
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zpráv o závažných tématech lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob332. 

Správná praxe: v Dánsku smlouva o poskytování veřejné služby mezi 
ministrem kultury a dánskou rozhlasovou společností Danmarks Radio 
(Danish Broadcasting Corporation) výslovně stanoví cíl spočívající v reflexi 
rozmanitosti a obsahuje antidiskriminační ustanovení zmiňující obraz a 
problematiku lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob: „DR nabízí široké zpravodajské pokrytí dánské 
společnosti, a odráží tak rozmanitost kultury, pohledu na život a životních 
podmínek v různých částech země […]. Pořady nesmí žádným způsobem 
podněcovat k nenávisti na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti či 
sexuální orientace.“333 

Zcela jasně je velmi důležitá přítomnost viditelných kladných vzorů lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob ve sdělovacích 
prostředcích. Takové vzory se v některých členských státech vyskytují ve stále 
větší míře jak v politické, tak v kulturní oblasti. Ilustrativním příkladem je 
primátor města Berlín, Klaus Wowereit, který v letech 2001/2002 zastával i 
funkci předsedy německého parlamentu. Jeho dobře známé veřejné prohlášení 
znělo: „Jsem gay – a je to tak dobře!“ (Ich bin Schwul – und das ist gut so!). 

V Řecku skupiny lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob důrazně protestovaly proti rozhodnutí Národní 
rozhlasové a televizní rady, nezávislého veřejného orgánu v zemi, který 
uložil pokutu ve výši 100 000 eur velké televizní stanici Mega Channel za 
to, že na obrazovce uvedla v oblíbeném televizním seriálu dvě líbající se 
mužské postavy. V prosinci 2006 nejvyšší správní soud v zemi toto 
rozhodnutí zrušil a rozhodl, že pokuta byla neústavní, protože daná scéna 
prostě jen „odrážela společenskou realitu jedné sociální skupiny z mnoha, 
které tvoří otevřenou a demokratickou společnost, přičemž sexuální 
preference této skupiny nelze odsuzovat“. 

Na úrovni Evropské unie představují cenná opatření iniciativy, jako je 
například spolupráce Evropské komise s hudební stanicí MTV, která zahrnuje i 
reklamní spot, tvůrčí soutěž zaměřená na mladší publikum v oblasti rasové 
diskriminace i výroční novinářská cena, jež odměňuje novináře přispívající 
k lepšímu pochopení rozmanitosti a problémů diskriminace, protože tato 
opatření využívají sdělovací prostředky ke změně postojů veřejnosti a zároveň 
povzbuzují pracovníky sdělovacích prostředků k přehodnocování způsobu, 
jakým vyobrazují příslušníky určitých sociálních skupin a menšin334. 

332 A. Tereskinas (2007) Not Private Enough (Málo soukromí). Homofobní a urážlivé výroky 
v litevských sdělovacích prostředcích.  

333 Smlouva o poskytování veřejné služby mezi Danish Broadcasting Corporation (DR) a 
ministrem kultury na období 2007–2010: 2. 

334 Viz http://www.stop-discrimination.info/99,0.html (11.12.2008). 

 116 

                                                      

Př
ek

lad
 ne

ov
ěře

n

http://www.stop-discrimination.info/56.0.html


Závěry 

Ve sdělovacích prostředcích v celé Evropské unii se lze stále setkat 
s homofobními výroky a homosexualita je v různé míře stále považována za 
tabu. Lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby 
jsou obecně ve sdělovacích prostředcích málo viditelné, ačkoli gayové jsou 
viditelnější než lesbičky či transsexuálové.  

Lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby jsou 
také ve sdělovacích prostředcích představovány různými stereotypními 
formami. Používání poloerotických ilustrací u článků o tématech, jež jsou pro 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby velmi 
významná, přispívá k předsudkům a posiluje myšlenku, že sexuální orientace 
znamená jen sexuální aktivitu a preference. Pro novináře v celé Evropské unii 
by bylo dobré, kdyby více porozuměli problémům lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob, aby mohli podávat zprávy 
reprezentativním a vyváženým způsobem.  

Existují však i doklady toho, že se věci pozvolna mění, a některé studie již 
v celé Evropské unii zaznamenávají ve sdělovacích prostředcích nárůst počtu 
zpráv s vytříbenějším a informovanějším pohledem na lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientované osoby a problémy s nimi spojené. 
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Azyl 
Informací a údajů v této oblasti je velmi málo, stávající výzkum a informace 
shromážděné při práci v terénu však upozorňují na dvě problematické oblasti, 
zacházení s otázkou sexuální orientace a pohlavní identity v azylovém řízení a 
podmínky pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované 
žadatele o azyl v azylových střediscích. 

Obecný rámec upravující azyl 

Podrobnější analýzu obecného legislativního rámce pro otázky sexuální 
orientace a pohlavní identity v kontextu azylu a doplňkové ochrany uvádí 
Právní analýza agentury FRA335, která konstatuje, že v souladu s Úmluvou o 
právním postavení uprchlíků z roku 1951 (čl. 1A odst. 2) a směrnicí Rady 
2004/83/ES lze lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientované osoby, které žádají o azyl v důsledku pronásledování z důvodu 
sexuální orientace, v členských státech Evropské unie uznat za uprchlíky, 
protože příslušejí k „určité sociální skupině“336. 

Právní rámec členských států Evropské unie tedy stanoví možnost, aby byly 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby 
pronásledované na základě sexuální orientace nebo pohlavní identity uznány za 
uprchlíky a byl jim udělen azyl. Následně byl z uvedených důvodů několika 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaným osobám 
udělen azyl v členských státech Evropské unie.  

Dostupné údaje uvádějí, že azyl byl udělen lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaným osobám v Rakousku, Belgii, 
Dánsku, Francii, Německu, Řecku, Maďarsku, Itálii, Lucembursku, 
Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Španělsku, Švédsku, České republice a 
Spojeném království. Tento výčet však nemusí být vyčerpávající, protože 
žádný členský stát neposkytuje statistický přehled o počtu případů udělení 
azylu na základě sexuální orientace nebo pohlavní identity. V některých 
členských státech (například na Kypru, ve Francii, v Německu a na 
Slovensku) oficiální údaje neexistují a imigrační úřady v Estonsku a 

335 Agentura Evropské unie pro základní práva (2008), Homofobie a diskriminace na základě 
sexuální orientace a pohlavní identity v členských státech Evropské unie: část I – právní 
analýza, s. 83–98. 

336 Výjimkou je Dánsko, protože neuznává homosexuály či transgenderově orientované osoby za 
„určitou skupinu“, jelikož imigrační úřady v právní praxi kategorii „určité sociální skupiny“ 
nepoužívají. Je však možné udělit povolení k pobytu s „ochranným statusem“, pokud imigrační 
úřad zjistí „riziko vykonání trestu smrti nebo nelidského či ponižujícího zacházení v zemi 
původu“, srov. Agentura Evropské unie pro základní práva (2008), Homofobie a diskriminace 
na základě sexuální orientace v členských státech Evropské unie: část I – právní analýza. 
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Lotyšsku337 uvádějí, že žádné žádosti o azyl na základě sexuální orientace 
nebo pohlavní identity neobdržely. 

V jiných členských státech údaje uvádějí existenci řady takových případů. 
V Belgii bylo takových případů vyřizováno nejméně 116 v roce 2006 (a 33 
osobám byl přiznán status uprchlíka) a nejméně 188 v roce 2007 (a 60 
osobám byl přiznán status uprchlíka)338. Ve Švédsku Migrationsvärket 
(Švédský výbor pro migraci) v roce 2002 odhadl počet žadatelů o azyl 
z důvodu sexuální orientace nebo pohlavní identity na zhruba 300 osob 
ročně. Švédský parlament v roce 2005 rozhodl, že lidem, jimž hrozí 
pronásledování na základě pohlaví či sexuální preference, lze přiznávat 
status uprchlíka (vládní návrh zákona 2005/06:06)339. 

 
Sexuální orientace a pohlavní identita v postupu podání žádosti 

Studie340 naznačují, že údaje o sexuální orientaci, pohlavní identitě a 
podmínkách pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientované osoby v jejich zemi původu obsažené o zprávách o zemi 
původu používaných při postupech určování statusu uprchlíka jsou často 
velmi omezené. Rovněž upozorňují na to, že klíčový problém v postupech 
podání žádosti o azyl se týká důvěryhodnosti žadatele o azyl. V případech, 
kdy jde o pronásledování z důvodu sexuální orientace, se tento problém 
sám stává předmětem důkladného šetření, a několik zpráv uvádí, že 
„osoby, které zpracovávají žádosti o azyl, často nevěří, že žadatel o azyl je 
skutečně lesbicky, homosexuálně, bisexuálně či transsexuálně orientovaná 
osoba“. Má to přinejmenším dva důvody. Za prvé, určité identity, výrazy a 
praktiky jsou považovány za důvěryhodnější než jiné. Jak ukazuje příklad 
z Dánska, změny sexuální preferencí nebo bisexualita mohou být 
podezřelé: 

„A existují případy, kdy lidé jistým způsobem homosexuální jsou i nejsou. Může být 
těžké to posoudit. Měli jsme jednoho [žadatele], který uvedl, že byl homosexuál, ale už 
není, protože si myslí, že už ho to nebaví. Setkali jsme se i s takovými případy a někdy 
je těžké brát to vážně.“341 (zaměstnanec, Přistěhovalecký úřad, Dánsko) 

 

337 V Estonsku: Výbor pro občanství a migraci. V Lotyšsku: Úřad pro občanství a migraci. 
338 Informace poskytl Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA). 
339 Švédsko, zpráva o situaci v zemi. 
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 
(Prvotní zjištění. Určení problémů muslimských lesbických, bisexuálních a transgenderově 
orientovaných žen v přístupu k sociálním a právním službám), Londýn, Projekt Safra a M.T. 
Drud-Jensen, S.P. Knudsen (2007) Migrationsvæsenets skab - betingelser for ikke-
heteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en nutidig dansk kontekst. 
Univerzita Kodaň: fakulta sociologie. 

341 Citace v M.T. Drud-Jensen, S.P. Knudsen (2007) Migrationsvæsenets skab - betingelser for 
ikke-heteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en nutidig dansk 
kontekst. Univerzita Kodaň: fakulta sociologie, s. 132. 
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Podobně mohou úředníci, kteří o azylu rozhodují, vykládat jako znak 
heterosexuality to, že žadatel(-ka) je nebo byl(-a) ženatý (vdaná) či měl(-a) jiný 
heterosexuální vztah nebo má děti. 

Za druhé, někdy nemusí žadatel o azyl svou sexuální orientaci až do pozdějších 
fází procesu podání žádosti odhalit z důvodu citlivosti nebo tabuizované povahy 
takové informace nebo v důsledku nejistoty ohledně reakce úřadů a jejich 
pracovníků (včetně tlumočníků)342. Důvodem může být i nedostatek údajů o 
sexuální orientaci v postupu podání žádosti nebo skutečnost, že se žadatel zatím 
ke své orientaci veřejně nepřihlásil343. 
Je-li však sexuální orientace uplatněna v pozdější fázi postupu, mohou úřady 
vnímat žadatele jako nedůvěryhodného a tvrdit, že „si to vymýšlí“, jen aby 
„posílil“ své nároky v dané věci344. 

Tyto problémy nejsou nutně způsobeny homofobií či diskriminací, svědčí spíše 
o nedostatečných znalostech a nástrojích pro řešení otázek sexuální orientace. 
Člen výboru za Riksförbundet För Seksuellt Likaberättigande (RFSL) 
(švédskou federaci za práva lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob), který se problémem azylu zabývá, to popisuje jako 
fenomén heteronormativity: 

„Hodně mluvíme o heteronormativitě a o tom, že nemůžete vždy předpokládat, že 
osoba, která před vámi sedí, je heterosexuál […]. Reálným příkladem je pracovník, 
který při pohovoru klade dotaz: „Máte přítelkyni?” A tím, že se tážete takto, vylučujete 
možnost mít mužského partnera, pokud jde o žadatele o azyl - muže. […] Existují i 
další příklady, např. pracovník při pohovoru říká, že je zvláštní, že jste se šel 
seznamovat s ostatními homosexuály do parku. […] Ukazuje to, že nemáte vůbec 
představu o způsobu společenského života a seznamování homosexuálů“. (člen 
výboru, Riksförbundet För Seksuellt Likaberättigande (RFSL, švédská federace za 
práva lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob)345 

 

V azylovém řízení však může docházet i k diskriminaci. V Maďarsku 
v letech 2004 až 2007 Imigrační úřad vyžadoval psychiatrický znalecký 

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 
(Prvotní zjištění. Určení problémů muslimských lesbických, bisexuálních a transgenderově 
orientovaných žen v přístupu k sociálním a právním službám), Londýn, Projekt Safra, M.T. 
Drud-Jensen, S.P. Knudsen (2007) Migrationsvæsenets skab - betingelser for ikke-
heteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en nutidig dansk kontekst. 
Univerzita Kodaň: fakulta sociologie. 

343 Citace v A. Webster (2008), k dispozici na adrese 
http://www.divamag.co.uk/diva/features.asp?AID=3139 (25.7.2008). 

344 M.T. Drud-Jensen, S.P. Knudsen (2007) Migrationsvæsenets skab - betingelser for ikke-
heteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en nutidig dansk kontekst. 
Univerzita Kodaň: fakulta sociologie. 

345 Citace v M.T. Drud-Jensen, S.P. Knudsen (2007) Migrationsvæsenets skab - betingelser for 
ikke-heteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en nutidig dansk 
kontekst. Univerzita Kodaň: fakulta sociologie.  
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posudek ve věci sexuální orientace žadatelů o azyl. V jiných případech 
azylu, například z důvodu náboženského či politického pronásledování, 
nebyl žádný takový posudek vyžadován346. Ve Slovinsku je nyní 
projednáváno odvolání páru gayů z Kosova. V rozhovoru s časopisem pro 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby 
Narobe tento pár vysvětlil, že jakkoli byl první kontakt s policií vstřícný a 
chápavý, při výslechu v azylovém středisku v Lublani měli pocit, že jsou 
považováni za pachatele trestné činnosti347. Byli vyslýcháni odděleně a 
museli podrobně vysvětlit, jak byl jeden z nich několikrát znásilněn. Měli 
strach, že jejich žádost bude zamítnuta, protože nebyli schopni přesně 
odpovědět na dotaz, kdy skončila válka v Kosovu a jaká byla teplota v den, 
kdy ke znásilnění došlo. Kromě toho jim údajně jeden z pracovníků 
v azylovém středisku řekl, že homosexualitu lze léčit. Případ možného 
nenávistí motivovaného násilí ze strany policie vůči páru z Kosova stále 
projednává veřejný ochránce pro lidská práva. 

Správná praxe: Migrationsvärket (Švédský výbor pro migraci) zkoumal 
potřeby zranitelných skupin a povinnosti, které v souvislosti s nimi plynou 
orgánům a institucím zúčastněným v postupu zpracování žádosti. Od roku 2004 
jsou pracovníci, kteří se zabývají žadateli o azyl a účastní se řízení o určení 
statusu, školeni v oblasti přístupu z hlediska jednotlivých pohlaví a sexuální 
orientace v rámci „programu zajišťování jakosti“ tohoto výboru. K přípravě 
školení přispěla i federace Riksförbundet För Seksuellt Likaberättigande 
(RFSL, švédská federace za práva lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob)348. 
 

Správná praxe: v Belgii se v úřadu Commissariat Général aux Réfugiés et 
aux Apatrides (Generální komisař pro uprchlíky a osoby bez státní 
příslušnosti) jeden pracovník zabývá výhradně žádostmi o azyl z důvodu 
pohlavní příslušnosti nebo sexuální orientace a společně s ostatními 
skupinami pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientované osoby byly vypracovány pokyny ohledně žádostí o azyl 
z důvodu sexuální orientace349. 

Podmínky v azylových střediscích 

Podmínky pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientované žadatele o azyl v azylových střediscích jsou další 
problematickou oblastí. Jak naznačuje následující citace z vyjádření 

346 Lilla Farkas, Tematická právní studie homofobie a diskriminace na základě sexuální orientace, 
Maďarsko, duben 2008, k dispozici na adrese 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 (10.3.2008). 

348 Migrationsvärket (2005) En samlad analys av asylprocessen under åren 2001-2004. 
349 A. Dewaele, D. Paternotte (2008), Tematická právní studie homofobie a diskriminace na 

základě sexuální orientace, Belgie, duben 2008, k dispozici na adrese http://www.fra.europa.eu. 
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pracovníka dánského Červeného kříže, život v azylových střediscích může 
být zvláště obtížný pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientované osoby. 

„[lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaní žadatelé o azyl] zde 
mají nejtěžší život, jako ti, kdo tají něco velmi důležitého.“ (Zdravotník Červeného kříže, 
azylové středisko Sandholm, Dánsko)350  

 

Existují důkazy o tom, že lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaní 
žadatelé o azyl se ve střediscích potýkají se společenskou izolací a nedostatkem 
informací351. Kromě toho zde dochází ke slovnímu, fyzickému a sexuálnímu 
zneužívání, protože společné místnosti a zařízení neumožňují soukromí, jehož 
nedostatek přispívá k marginalizaci a obtěžování ze strany ostatních žadatelů. 
Lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaní žadatelé o azyl 
mohou být i sociálně marginalizovaní, protože často nemají rodinu či sociální 
síť, které by je podpořily. Kromě toho se lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaní žadatelé o azyl často neintegrují nebo nechtějí 
integrovat s lidmi ze stejné země nebo oblasti původu, aby se vyhnuli 
zveřejnění své sexuální orientace. Existují i určité důkazy o tom, že segregace 
mužů a žen ve střediscích může být velmi problematická v případě 
transgenderově orientovaných osob352. 

Například Litevská liga gayů (Lithuanian Gay League, LGL) při 
rozhovoru uvedla případ ukrajinského občana, který požádal o azyl 
v Litvě, protože byl jako gay pronásledován. V azylovém středisku jej 
ostatní žadatelé o azyl bili a zastrašovali. Obrátil se o pomoc na LGL a 
následně Litvu opustil, protože se obával o svou bezpečnost353. 

Správná praxe: ve Švédsku působí v azylových střediscích organizace 
Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande (RFSL, federace za práva 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob), 
jež rozdává letáky v různých jazycích, které popisují možnosti poradenství 
pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby, 
postup podání žádosti o azyl, otázky sexuální orientace a pohlavní identity 
ve vztahu k azylu a právům lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob. RFSL poskytuje i poradenství354. 

350 Citace v M.T. Drud-Jensen, S.P. Knudsen (2007) Migrationsvæsenets skab - betingelser for 
ikke-heteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en nutidig dansk 
kontekst. Univerzita Kodaň: fakulta sociologie, s. 5. 

351 K. Dolk, A.Schwanter (2007) Homosexualität und (Abschiebungs) Schutz in Deutschland. 
Kolín nad Rýnem: vystoupení Amnesty International na zasedání sdružení LSVD v roce 2007. 

352 M.T. Drud-Jensen, S.P. Knudsen (2007) Migrationsvæsenets skab - betingelser for ikke-
heteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en nutidig dansk kontekst. 
Univerzita Kodaň: fakulta sociologie. 

353 Setkání v terénu s organizací Litevská liga gayů, 13. března 2008. 
354 Viz http://www.rfsl.se/?p=629 (24.10.2008). 

 122 

                                                      

Př
ek

lad
 ne

ov
ěře

n

http://www.rfsl.se/?p=629


 

Správná praxe: ve Švédsku nejsou žadatelé o azyl nuceni žít v azylových 
střediscích. Migrationsvärket (Švédský výbor pro migraci) může zajistit 
alternativní ubytování. Kromě toho si žadatelé o azyl mohou najít své vlastní 
ubytování, které však musí sami zaplatit z velmi omezené vyplácené měsíční 
částky355. 

Závěry  

Všechny členské státy v zásadě uznávají pronásledování na základě sexuální orientace a 
pohlavní identity za platný důvod pro udělení azylu. V mnoha členských státech 
jsou však postupy podání žádosti o azyl v případě lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob nadále nejasné.  

Lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby čelí v postupu 
žádání o azyl zvláštním obtížím, protože otevřeně sdělovat intimní, sexuální 
nebo tabuizované informace veřejným orgánům může být obtížné. Kromě toho 
pracovníci a techniky vedení rozhovorů tuto obtíž často neberou na vědomí. 
Znalosti orgánů v oblasti podmínek pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby v jejich zemích původu, které se využívají 
k určování statusu uprchlíka, jsou často jen povrchní. 

Několik žadatelů o azyl ze skupiny lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob bylo odmítnuto buď z toho důvodu, že jejich tvrzení o 
homosexuální orientaci bylo považováno za nedůvěryhodné, nebo na základě 
předpokladu, že ve své zemi původu mohou jako homosexuálové žít „v 
soukromí“ (tzn. nepřiznat svou sexuální orientaci).  

Lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaným žadatelům o azyl ve 
vazebních centrech chybí informace a mohou zažívat společenskou izolovanost 
a zneužívání z důvodu své sexuální orientace nebo pohlavní identity. 

355 Viz 
http://www.migrationsverket.se/index.jsp?news/getArticleList.do?name=faq&ldid=17&nolist=t
rue (24.10.2008). 
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Vícenásobná diskriminace  
Příslušnost k menšině uvnitř menšiny představuje v rozmanité společnosti zvláštní výzvy, 

a má-li jednotlivec více než jeden atributů menšiny, může být vystaven vyššímu 
riziku diskriminace. Například černoch, který je zároveň gay, může zažívat 
diskriminaci z důvodu své „rasy“ i své sexuální orientace.  

Tento oddíl popisuje problémy, které postihují lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby se zdravotním postižením, příslušníky etnické 
menšiny a/nebo seniory. Důvody zdravotního postižení, věku, etnického původu 
a rasy byly zvoleny z toho důvodu, že byly ve stávajícím výzkumu a při 
rozhovorech s nevládními organizacemi pro lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientované osoby a s vnitrostátními orgány pro 
rovné zacházení uváděny nejčastěji.  

Kontextualizace vícenásobné diskriminace  

Vícenásobná diskriminace je v evropských debatách o rovném zacházení a zákazu 
diskriminace, a proto i v oblasti lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob poměrně nový jev. Jak konstatovala nedávná 
zpráva Evropské komise356, „je velmi rozšířena neznalost různých kultur, 
osobních charakteristik a životních stylů i nedostatečné uznávání vícenásobných 
identit“. Rozhovory s nevládními organizacemi pro lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientované osoby ve všech členských státech 
ukázaly, že znalosti a činnosti v dané oblasti jsou poměrně omezené. Nicméně, 
mezi nevládními organizacemi pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby vzrůstá povědomí o tom, že jejich členové 
mohou zažívat diskriminaci ze dvou či více důvodů. Provádí se však poměrně 
málo přímo cílených opatření pro boj s tímto druhem diskriminace. 

Rozhovory s vnitrostátními orgány pro rovné zacházení ve všech členských státech 
ukazují, že k jednotlivým případům přistupují především „na základě jediného 
důvodu“357. Částečně to vysvětlují mezery ve vnitrostátních právních 
předpisech, které ztěžují přístup na základě více důvodů, a to, že z taktického 
hlediska je přístup „na základě jediného důvodu“ považován za přístup vedoucí 
k úspěšnému soudnímu řízení. Kromě toho může být obtížné určit, k jakému 
druhu diskriminace dochází:  

356 Evropská komise (2007), Tackling Multiple Discrimination. Practices, Policies and Laws 
(Vícenásobná diskriminace: praxe, politická opatření a předpisy), s. 39. 

357 Setkání v terénu s vnitrostátními orgány pro rovné zacházení v Evropské unii, březen až 
květen 2008. 
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 e případ, kdy byl muž obtěžován na svém pracovišti. Mysleli si, že je gay, protože jej 
považovali za velmi zženštilého. Bylo těžké určit, kdo se má případem zabývat, 
protože se to týkalo otázky pohlavní příslušnosti i sexuální orientace.“ (HomO, 
veřejný ochránce práv pro diskriminaci na základě sexuální orientace, Švédsko)358 

Na základě rozhovorů s různými vnitrostátními orgány pro rovné 
zacházení je možné citovat níže uvedené případy jako příklady 
upřednostnění vícenásobné diskriminace při jejich práci: Komise pro rovné 
zacházení (Nizozemsko), Úřad pro rovné zacházení (Irsko), Národní rada 
pro boj s diskriminací (Rumunsko) a Dánský institut pro lidská práva359. 
V rumunských právních předpisech se považuje za přitěžující okolnost, je-
li osoba diskriminována z více než jednoho důvodu360. V Irsku jsou 
k dispozici podrobné statistické údaje o případech diskriminace z více než 
jednoho důvodu, včetně prolínání sexuální orientace a ostatních důvodů361. 

O zkušenostech lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob s vícenásobnou diskriminací je k dispozici dosti málo 
údajů. Podle Národního úřadu pro zdravotně postižené (National Disability 
Authority (2005) v Irsku „je přijetí osoby jako příslušníka subkultury 
naprosto nezbytné pro proces hodnocení vlastní identity a sociální role“362. 
To, že nejsou akceptovaným členem určité subkultury nebo menšinové 
komunity, může členy skupin s vícenásobnou identitou stavět do zranitelné 
pozice a vést je k zakládání vlastních komunit. Kromě toho, jak uvádí 
zpráva Evropské komise363, přístup na základě jediného důvodu nemusí 
dosáhnout obrazu diskriminace v podobě, v jaké ji osoby s vícenásobnými 
identitami pociťují. 

Správná praxe: v rozhovoru nevládní organizace pro lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby Cultuur en 
Ontspannings-Centrum (COC, Nizozemsko) upozornila na to, že zřídila 
zvláštní skupiny pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientované osoby se zdravotním postižením a spolupracuje 
s organizacemi pro seniory. V Nijmegenu otevřela kavárnu pro mentálně 
postižené gaye a lesbičky364. Další holandský projekt týkající se starších 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob 
iniciovalo několik organizací občanské společnosti s využitím vládního 

358 Evropská komise (2007), Tackling Multiple Discrimination. Practices, Policies and Laws 
(Vícenásobná diskriminace: praxe, politická opatření a předpisy), s. 44. 

359 Setkání v terénu s Komisí pro rovné zacházení (Nizozemsko, 31. března 2008), s Úřadem pro 
rovné zacházení (Irsko 3. dubna 2008), s Dánským institutem pro lidská práva (Dánsko, 
23. dubna 2008), s Národní radou pro boj s diskriminací (Rumunsko, 7. dubna 2008). 

360 Setkání v terénu s Národní radou pro boj s diskriminací (Rumunsko, 7. dubna 2008). 
361 Setkání v terénu s Úřadem pro rovné zacházení (Irsko, 3. dubna 2008). 
362 National Disability Authority (2005) Disability and Sexual Orientace. (Zdravotní postižení a 

sexuální orientace). Diskusní dokument. Dublin: NDA. s. 14.  
363 Evropská komise (2007), Tackling Multiple Discrimination. Practices, policies and laws 

(Vícenásobná diskriminace: praxe, politická opatření a předpisy). 
364 Setkání v terénu s organizací COC (Nizozemsko, 31. března 2008). 
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financování. Projekt určuje potřeby lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných seniorů, zvláště v oblasti sociální a zdravotní 
péče365. 

Pilotní projekty pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovanou 
mládež s jiným než holandským etnickým původem probíhají v Amsterodamu, 
Rotterdamu, Haagu a v Tilburgu a zaměřují se na rozbití izolace a zajištění 
poradenství, podpory a přístřeší366. 

Život lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných 
osob, které jsou součástí etnické menšiny  

Status dvojí menšiny lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob se projevuje různými způsoby a přináší složité výzvy. 
Proces přiznání sexuální orientace ve vlastní komunitě může být pro 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně či transsexuálně orientovanou osobu, 
která je příslušníkem etnické menšiny, mimořádně obtížný, jak při 
rozhovoru potvrdil zástupce nevládní organizace v Rumunsku, který 
uvedl, že „přiznání sexuální orientace v romské komunitě je mimořádně 
složité“367.  

Dalším problémem, který vzniká ze statusu dvojí menšiny, je zvýšené riziko nenávistně 
motivovaných trestných činů na základě rasismu i sexuální orientace oběti.  

„Podle toho, do které části Berlína jdu, dostanu někde do zubů proto, že jsem cizinec, 
a někde proto, že jsem královna (slang pro femininní transgenderově orientovanou 
osobu či gaye).“ (Transsexuál, Německo)368 

 

 

 

V kvalitativní studii z Dánska lesbicky, homosexuálně a bisexuálně 
orientovaní respondenti upozornili na problém sladění původu etnické či 
náboženské menšiny se statusem lesbicky, homosexuálně, bisexuálně či 
transsexuálně orientované osoby369. V roce 2005 zřídila Národní organizace 
pro gaye a lesbičky v Dánsku Salon Oriental, skupinu pro lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby pocházející 

365 Setkání v terénu s organizací COC (Nizozemsko, 31. března 2008). 
366 Setkání v terénu s organizací COC (Nizozemsko, 31. března 2008). 
367 Setkání v terénu s organizací Accept (Rumunsko, 7. dubna 2008). 
368 BERLIN JOURNAL, Gay Muslims Pack a Dance Floor of Their Own. (Homosexuální 

muslimové mají své vlastní diskotéky) Zveřejněno: 1. ledna 2008, k dispozici na adrese 
http://www.nytimes.com/2008/01/01/world/europe/01berlin.html?n=Top/Reference/Times%20
Topics/Subjects/R/Religion%20and%20Belief (31.7.2008).  

369 C. Osander (2005) Københavnerliv - en interviewundersøgelse med homoseksuelle med 
minoritetsetnisk baggrund. Kodaň: Národní organizace pro gaye a lesbičky. 
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z prostředí etnických menšin, aby tento problém konkrétně řešila. Jiná 
nevládní organizace, Sabaah, označila „identitu, přiznání sexuální 
orientace, náboženství, osamělost, konflikty v rodině, reakce rodičů, 
vztahy a tzv. gay scénu“ za problematické oblasti pro lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby z prostředí 
etických menšin370. Kromě toho byla vydána kniha rozhovorů s gayi a 
lesbičkami z prostředí etnických menšin371. 

Některé lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby 
pocházející z prostředí etnických menšin zažívají v širší komunitě lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob rasismus a 
sexualizaci v důsledku svého etnického původu i homofobii v komunitách 
etnických menšin. 

Podle projektu Safra372 ze Spojeného království (projektu, který provádějí a využívají 
muslimské lesbicky, bisexuálně a transsexuálně orientované ženy) je mnoho 
těchto žen sociálně izolováno, protože ačkoli se identifikují jako lesbicky, 
bisexuálně či transsexuálně orientované, nezapojují se do hlavní gay scény, 
protože ta je převážně bělošská a její společenské činnosti jsou často spojeny 
s alkoholem. Kromě toho mohou být odcizujícími činiteli rasismus, islamofobie 
a kulturní necitlivost v rámci samotné gay scény. V důsledku toho má mnoho 
muslimských lesbicky, bisexuálně a transsexuálně orientovaných žen pocit, že 
nepatří ani do komunity lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob, ani do komunity muslimské. 

Správná praxe: nevládní organizace s vícenásobnou tematikou. Sabaah je 
organizace občanské společnosti zaměřená na lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientované osoby z prostředí etnických menšin 
v Dánsku. Byla založena, aby vytvořila sociální síť umožňující lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaným osobám 
z prostředí etnických menšin zvládat problémy, s nimiž se setkávají 
v důsledku kombinace své sexuální identity a původu v prostředí etnické 
menšiny.  

 

Správná praxe: dokumentární film o lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osobách z komunit etnických menšin. „Moje 
sestra Zahra“ je dokumentární film, který natočila Saddie Choua v Belgii. 
Vypráví příběh Zahry, lesbičky vyrůstající v muslimské rodině. Dokument je 
promítán na středních školách a navazují na něj diskuse strukturované podle 
metodiky, kterou vypracovala Holebifederatie, vlámská zastřešující organizace 

370 Více informací je k dispozici na adrese 
http://sabaah.dk/web/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=47 
(20.8.2008). 

371 M. Fenger-Grøndahl, M.N. Larsen (2007) Den forbandede kærlighed, Kodaň: CDR-Forlag. 
372 Více informací je k dispozici na adrese http://www.safraproject.org (1.8.2008). 
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pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby. 
Iniciativu podporuje vlámská vláda373. 

 
Život lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných 
osob se zdravotním postižením 

Homosexuál se zdravotním postižením je další kombinace vyžadující zvláštní pozornost. 
Nepřístupnost může být pro život a potřeby lesbicky, homosexuálně, bisexuálně 
a transsexuálně orientovaných osob závažnou překážkou, která často ovlivňuje 
jejich schopnost hledat přátele či potkávat partnery. Podle německé studie je 
sexualita lidí se zdravotním postižením často nejen přehlížena (nebo se 
předpokládá, že takoví lidí žádnou nemají), ale problémy mobility a 
diskriminace uvnitř lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientované komunity samé ztěžují kontakt s případnými partnery374. 

„Někdy je skutečně obtížné být homosexuální a mít zdravotní postižení, zvláště jde-li o 
možnosti přístupu. Obecně je mimořádně těžké se pohybovat po městě, a pokud jde o 
setkávání s lidmi, je opravdu problém, že neexistuje jediné místo, které by bylo 
přístupné a bylo určeno pro homosexuály nebo jen bylo k homosexuálům vstřícné. Je 
samozřejmě dost obtížné stát se součástí komunity, k níž se nemůžete dostat.“ (Maya, 
22, Dánsko)375 

 

Ve dvou irských studiích376 týkajících se osob se zdravotním postižením a 
mladých lesbicky, homosexuálně a bisexuálně orientovaných osob 
respondenti zmiňovali, že zažili homofobii v organizacích a komunitách 
zdravotně postižených i předpojaté postoje a chování k lidem se 
zdravotním postižením v komunitě lesbicky, homosexuálně a bisexuálně 
orientovaných osob377. Britská zpráva o situaci v zemi konstatuje obecný 
nedostatek uznání problémů, zájmů a potřeb v oblasti sexuality u osob se 
zdravotním postižením ve Spojeném království, zvláště u osob 

373 Belgie, zpráva o situaci v zemi. 
374 T. Rattay (2007). Volle Fahrt voraus – Lesben und Schwule mit Behinderung. Berlín: 

Querverlag. 
375 Evropská komise (2007), Tackling Multiple Discrimination. Practices, Policies and Laws 

(Vícenásobná diskriminace: praxe, politická opatření a předpisy), s. 40. 
376 K. Zappone (ed) (2003), Re-thinking Identity The Challenge of Diversity (Přehodnocování 

identity, výzva rozmanitosti), studii zadala organizace Joint Equality and Human Rights 
Forum. Prolínání zdravotního potižení a sexuální orientace viz také Zappone: Brothers, 
Michael (2003), It’s not just about Ramps and Braille. Disability and Sexual Orientace (Nejde 
jen o rampy a Brailla. Zdravotní postižení a sexuální orientace), s. 49–69. Prolínání 
zdravotního potižení a sexuální orientace viz také Loudes, Christine (2003) Learning to grow 
up. Young Lesbians, Gay and Bisexual People in Northern Ireland (Učí se, jak vyrůst. Mladí 
lesbicky, homosexuálně a bisexuálně orientovaní lidé v Severním Irsku). 

377 K. Zappone (ed) (2003), Re-thinking Identity The Challenge of Diversity (Přehodnocování 
identity, výzva rozmanitosti), studii zadala organizace Joint Equality and Human Rights 
Forum, s. 147 a National Disability Authority (2005) Disability and Sexual Orientation: 
Diskusní dokument. Dublin: NDA. 
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se závažnějším postižením. U lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob se zdravotním postižením hrozí velká 
pravděpodobnost marginalizace378. 

Život lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných 
seniorů  
 

Kombinace věku a sexuální orientace může zvýšit zranitelnost lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob: 

„Nezapírám, (že jsem gay) když se kdokoli přímo zeptá, a Panbladet (časopis pro 
gaye) mi vždy leží na stole. Ale jinak to není místo, kde byste mohli o své sexualitě 
otevřeně mluvit. Začaly by se šířit klepy. Samozřejmě by bylo bezpečnější a 
přátelštější žít spolu s dalšími homosexuály.“379 (Muž, 73, Dánsko) 

 

 

Podle nevládní organizace pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby GLEN v Irsku nejsou vztahy osob 
stejného pohlaví v domovech pro seniory často rozpoznány a takto 
orientovaní senioři často mlčí a straní se ostatních, protože se obávají 
diskriminace a sociální izolace380. Například obyvatel domova pro seniory 
truchlící kvůli úmrtí partnera nemusí mít institucionální či podpůrnou síť, 
na kterou by se mohl spolehnout381. Německá studie382 ukázala, že 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby 
v pečovatelských domovech čelí negativním stereotypům, které vyjadřují 
zaměstnanci a ostatní obyvatelé domova. 

Správná praxe: v roce 2008 provedlo oddělení gerontologie při univerzitě 
v Kodani výzkumný projekt spojený s přípravou strategie pro zlepšení 
rozmanitosti v oblasti zdravotní péče o seniory, který se zaměřoval na 
starší homosexuály a bisexuály383. 

Závěry  

Lidé s vícenásobnými identitami mohou trpět sociální izolací, která může generovat další 
problémy, ale může nakonec vést i ke vzniku komunit a nevládních organizací 
na základě „vícenásobných důvodů“. 

378 Například viz Neal, C. and Davies, D. (2000) (eds) Issues in Therapy with lesbian, gay, 
bisexual and transgender clients. Pink Therapy series 3. 

379 Citace v L.E. Frank, Leif i Lyngby, v časopise Panbladet, listopad 2004, s. 10. 
380 Setkání v terénu s organizací GLEN (Irsko, 3. dubna 2008). 
381 Setkání v terénu s organizací GLEN (Irsko, 3. dubna 2008). 
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 Dánsko, zpráva o situaci v zemi. 
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Lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby se zdravotním 
postižením, senioři a příslušníci etnických či náboženských menšin mohou 
v různé míře zažívat diskriminaci a vyloučení. Etnickým menšinám hrozí 
diskriminace z důvodu sexuální orientace nebo pohlavní identity uvnitř jejich 
etnického společenství a diskriminace z důvodu rasy nebo etnického původu ve 
společenství lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných 
osob. Lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby se 
zdravotním postižením mohou mimo jiné ze strany pečovatelů a příslušníků 
samotného společenství lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob pociťovat „asexualizaci“. Kromě toho vytvářejí prostory, 
bary a místa pro setkávání lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob, kde neexistuje možnost vhodného přístupu, fyzické 
překážky pro takové osoby se zdravotním postižením, jež se chtějí zapojit do 
společenství stejně orientovaných osob. 

Některé lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby 
v pečovatelských zařízeních čelí společenské izolaci a stereotypnímu přístupu 
ze strany pracovníků a ostatních obyvatel zařízení.  
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ČÁST II: Transgenderově orientované 
osoby: zvláštní problémy  
Tento oddíl obsahuje přehled situace transgenderově orientovaných osob 
v Evropské unii, pokud jde o transfobii a diskriminaci.  

Co je transfobie?  

Transfobie, pojem užívaný ne příliš běžně, často souvisí s širšími diskusemi o 
homofobii384. V současné době lze transfobii popsat jako iracionální strach 
z nedodržování pohlavní příslušnosti nebo překračování pohlavní příslušnosti, 
například strach z maskulinních žen, femininních mužů, cross-dresserů, 
transgenderově orientovaných osob, transsexuálů a ostatních, kteří nezapadají 
do stávajících stereotypů pohlavní příslušnosti určených pohlavní příslušností, 
která jim byla přisouzena při narození, nebo odpor vůči takovým osobám. 
Použití slova „fobie“ v této souvislosti nemá naznačovat, že transfobická osoba 
a/nebo oběť transfobie trpí nějakou poruchou385.  

Transfobie může nabývat různých podob: osobní transfobie, která se týká 
osoby nebo určené skupiny osob s transfobií. Lze ji zažít v podobě násilí a/nebo 
explicitní diskriminace („tu práci nedostanete, protože jste trans“), explicitního 
vyloučení („vstup trans osobám zakázán“). Institucionalizovaná transfobie je 
více nepřímou formou vyloučení („proti transgenderově orientovaným lidem 
nic nemáme, ale všechny dívky tu musí nosit dámské šaty / svůj rodný list 
nemůžete změnit / budeme vám říkat pane, protože váš občanský průkaz uvádí, 
že jste muž“). A konečně internalizovaná transfobie je vědomé či podvědomé 
přesvědčení transgenderově orientovaných osob, že jsou samy v určitém 
smyslu podřadné386.  

Právní ochrana387  

384 Dne 16. ledna 2006 přijal Evropský parlament usnesení o homofobii v Evropě, v němž byla 
diskriminace na základě pohlavní identity začleněna do pojmu „homofobie“. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do;jsessionid=4DB2429ABF36AA0D33AF2F8C0
9062763.node2?type=TA&language=CS&reference=P6-TA-2006-0018 (12.12.2008).  

385 Hill, D, Willoughby, B. (2005), The Development and Validation of the Genderism and 
Transphobia Scale, Sex Roles (Vývoj a validace škály genderismu a transfobie, role pohlaví), 
sv. 53, č. 7–8, říjen 2005, Nizozemsko: Springer. 

386 Justus Eisfeld, (2008), The situation concerning transphobia and discrimination on grounds of 
gender identity and/or gender expression in the EU Member States (Situace v oblasti transfobie 
a diskriminace na základě pohlavní identity a/nebo vyjádření pohlavní příslušnosti v členských 
státech Evropské unie), Dánský institut pro lidská práva. 

387 Tento oddíl vychází ze zprávy Homofobie a diskriminace na základě sexuální orientace 
v členských státech Evropské unie: část 1 – právní analýza, FRA, 2008, s. 123–137, 153–154. 
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Podrobná analýza právní ochrany zajištěné transgenderově orientovaným 
osobám právními předpisy Evropské unie a vnitrostátními právními předpisy je 
uvedena ve zveřejněné zprávě agentury FRA nazvané Homofobie a 
diskriminace na základě sexuální orientace a pohlavní identity v členských 
státech Evropské unie: část 1 – právní analýza. Na tomto místě uvádíme 
stručný přehled jako podklad pro zbývající otázky, jimiž se tento oddíl zabývá. 
V členských státech Evropské unie lze nalézt tři hlavní prostředky ochrany před 
diskriminací na základě transgenderismu:  

Za prvé, diskriminaci na základě transgenderismu lze vykládat jako prvek 
diskriminace na základě pohlaví v rámci nástrojů zakazujících diskriminaci na 
základě rozlišování mezi muži a ženami. Do této kategorie spadá třináct 
členských států Evropské unie (Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, 
Lotyšsko388, Nizozemsko389, Rakousko390, Polsko, Slovensko391, Finsko, 
Švédsko, Spojené království)392.  

Za druhé, diskriminaci lze vykládat v rámci diskriminace na základě sexuální 
orientace. Do této kategorie spadají dva členské státy (Německo393, 
Španělsko). 

Za třetí, diskriminaci lze vykládat v rámci obecného zákazu diskriminace, aniž 
by byly pohlaví či sexuální orientace výslovně uvedeny jako zakázané důvody. 
Výsledkem je stav právní nejistoty ohledně přesné ochrany transgenderově 
orientovaných osob před diskriminací. Do této kategorie patří jedenáct 

388 Latvia/Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departaments/A42229505 SKA – 5/2008 (14.1.2008). 

389 Odvolací soud v Leeuwardenu, 13.1.1995, NJ 1995 č. 243 a například stanoviska Komise pro 
rovné zacházení 1998–12 a 2000–73. 

390 Austria / Erläuterungen (Vysvětlivky)/ RV 415dB XXIII. GP, k dispozici na adrese: 
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/I/I_00415/fname_096505.pdf (8.1.2008) 
(vysvětlivky přiložené k vládnímu návrhu zákona, kterým se provádí směrnice Rady 
2004/113/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a 
službám a jejich poskytování). 

391 § 6 odst. 3 písm. a), Slovensko/Antidiskriminačný zákon č. 365/2004 (20.5.2004) 
392 Ve Velké Británii jsou příslušná ustanovení obsažena v zákoně o diskriminaci na základě 

pohlaví (Sex Discrimination Act 1975, SDA), ve znění předpisů o diskriminaci na základě 
pohlaví (změně pohlavní příslušnosti) z roku 1999 (Sex Discrimination (Gender Reassignment) 
Regulations 1999). V severním Irsku zajišťuje ochranu nařízení o diskriminaci na základě 
pohlaví (Sex Discrimination (NI) Order 1976, SDO), ve znění předpisů o diskriminaci na 
základě pohlaví (změně pohlavní příslušnosti) (Severní Irsko) z roku 1999 (Sex Discrimination 
(Gender Reassignment) Regulations (NI) 1999. 

 Ve Spojeném království by také v případě, že osoba může získat osvědčení o uznání pohlavní 
příslušnosti (Gender Recognition Certificate) podle zákona o uznání pohlavní příslušnosti 
(Gender Recognition Act 2004, GRA), nebylo zákonné diskriminovat jinak než na základě 
zákonných důvodů platných pro kteroukoli jinou osobu stejné pohlavní příslušnosti, jakou daná 
osoba získala. (Existuje jedna výjimka: v případě organizované církve je možné diskriminovat, 
pokud existují skutečné důvody, proč odmítnout zaměstnání transsexuální osoby i v případě, že 
tato osoba má osvědčení o uznání pohlavní příslušnosti). 

393 Viz vysvětlující memorandum k obecnému zákonu o rovném zacházení: Bundestag, publikace 
č. 16/1780, s. 31. 
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členských států (Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Řecko, Kypr, 
Litva, Lucembursko, Malta, Portugalsko, Rumunsko a Slovinsko). 

A konečně Maďarsko řeší diskriminaci na základě transgenderismu za použití 
důvodů pohlavní identity podle zákona o rovném zacházení394. 

394 Transgenderově orientované osoby lze chránit před diskriminací jako takovou, pokud se s nimi 
zachází jiným způsobem, než s ostatními osobami pohlaví shodného se získanou pohlavní 
příslušností dané osoby. V Maďarsku zákon o rovném zacházení (Maďarsko/2003 évi CXXV 
Törvény/28.12.2003) zahrnuje pohlavní identitu jako jeden z důvodů diskriminace (článek 8-n), 
Maďarsko/2003 évi CXXV Törvény/28.12.2003). 
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Rozdělení kategorií diskriminace transgenderově orientovaných osob 

 
 

Postoje k transgenderově orientovaným osobám 

 Doplňte překlad  Doplňte překlad 
Country Results Výsledky zemí Litva Litva 
The Netherlands  Nizozemsko  Italy Itálie 
Sweden Švédsko  Finland Finsko 
Denmark Dánsko  Portugal Portugalsko 
Austria Rakousko  Slovenia Slovinsko 
Belgium Belgie  Estonia Estonsko 
Spain Španělsko  Hungaria Maďarsko  
Germany Německo  Slovakia Slovensko 
Luxembourg Lucembursko Bulharsko Bulharsko  
France Francie Greece Řecko  
United Kingdom Spojené království  Cyprus Kypr 
European Union (27) Evropská unie (27) Latvia  Lotyšsko  
Ireland Irsko Romania Rumunsko  
Czech Republic Česká republika Malta Malta 
Sex discrimination Diskriminace na základě pohlaví 
Sexual orientation discrimination Diskriminace na základě sexuální orientace 
Legal uncertainly Právní nejistota 
Sexual identify discrimination Diskriminace na základě pohlavní identity 

 
 
Ve věci postojů společnosti k transgenderově orientovaným osobám neexistuje 
dostatek vědeckých údajů za celou Evropu. Jsou však k dispozici výsledky 
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určitého celoevropského výzkumu zaměřeného na zkušenosti transgenderově 
orientovaných osob, jež byly vystaveny transfobním postojům, v oblasti 
zdravotnictví (viz oddíl věnovaný zdravotní péči). V některých členských 
státech jsou k dispozici i podobné výzkumy v dalších odvětvích, které byly také 
citovány v příslušných oddílech395. 

Některé stávající výzkumy negativních postojů vůči transgenderově 
orientovaným osobám, například jedna studie396 zahrnující 151 studentů 
psychologie a strojírenství v Británii a další studie zahrnující 407 studentů a 
absolventů vysokých škol, ukazují, že transfobie je zřejmě mimo jiné úzce 
spojena s náboženskými, autoritářskými a heterosexistickými postoji, vírou 
v biologický základ pohlavní identity a malým počtem předešlých kontaktů 
s genderovými menšinami. 

Většina výzkumu transgenderově orientovaných osob se omezila na lékařské 
aspekty pohlavní identity a změny pohlaví. V několika evropských zemích však 
byl proveden výzkum konkrétně zaměřený na transfobii, především studie 
„Engendered Penalties“397 s 872 sebeztotožněnými transgenderově 
orientovanými respondenty, s velmi podobnými výsledky. Obecná zjištění 
tohoto výzkumu ukázala, že situace transgenderově orientovaných osob je ve 
všech uvedených zemích špatná. V roce 2007 byla provedena jedna 
celoevropská studie398, která přinesla rozsáhlé údaje o 2 700 transgenderově 
orientovaných osobách v Evropě, dosud však byly k dispozici prostředky 
dostatečné na financování pouze omezené analýzy těchto údajů o právním 
stavu a situaci v oblasti zdravotní péče. Přehled výzkumů upozorňuje na trend 
spočívající ve snaze provádět vysoce kvalitní a dobře financovaný výzkum 
v členských státech, v nichž existuje silné transgenderové hnutí, jako je 
Spojené království a Finsko. Ve velkých částech Evropy, zejména v jižní a 
východní části Evropské unie, neexistuje vůbec žádný zveřejněný vědecký 
výzkum transfobie.  

Na úrovni členských států pochází nejkomplexnější výzkum postojů ve 
společnosti ze Skotska, kde byly dotazy na transsexuály zařazeny do 

395 Justus Eisfeld, (2008), The situation concerning transphobia and discrimination on grounds of 
gender identity and/or gender expression in the EU Member States (Situace v oblasti transfobie 
a diskriminace na základě pohlavní identity a/nebo vyjádření pohlavní příslušnosti v členských 
státech Evropské unie), Dánský institut pro lidská práva, s. 12. 

396 Tee, N, Hegarty, P (2006) Predicting Opposition to the Civil Rights of Trans Persons in the 
United Kingdom (Predikce odporu proti občanským právům transgenderově orientovaných 
osob ve Spojeném království), 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 (Tresty za pohlavní 
příslušnost: zkušenosti transgenderově a transsexuálně orientovaných lidí s nerovností a 
diskriminací), Wetherby: The Equalities Review. 

398 Whittle, S, Turner, L, Combs, R, Rhodes, S (2008) Transgender EuroStudy: Legal Survey and 
Focus on the Transgender Experience of Health Care (Právní průzkum a šetření zkušeností 
transgenderově orientovaných osob z oblasti zdravotní péče), Brusel: ILGA-Evropa. 
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rozsáhlého vědeckého šetření provedeného na vzorku 1 594 dospělých osob399. 
Výzkum konstatoval, že „diskriminační postoje jsou u některých skupin 
rozšířenější než u jiných. Jsou běžné zejména ve vztahu k Romům/Travellerům 
a k osobám, které podstoupily operaci změny pohlaví (popis užívaný 
k označení transgenderově orientované osoby)“400. Zvláště to dokládá 
skutečnost, že 50 procent respondentů v průzkumu uvedlo, že „by nebyli rádi, 
kdyby jejich příbuzný navázal dlouhodobý vztah s transsexuální osobou“. Další 
analýza ukazuje, že negativní postoje k transgenderově orientovaným osobám 
jsou běžné u celé populace a nejvyšší jsou u věřících mužů s nízkým vzděláním 
ve věku nejméně 65 let. 44 procent respondentů, kteří souhlasili s tím, že 
Skotsko by se mělo zbavit všech druhů předsudků, však nechtělo transsexuály 
za příbuzné z druhé strany401.  

Ve výše uvedené britské studii, která zahrnovala 151 studentů psychologie a 
strojírenství v Británii, aby určila znaky předpovídající odpor vůči právům 
transgenderově orientovaných osob, vykazovaly všechny subjekty studie 
vysokou míru transfobie402.  

V rámci elektronického průzkumu nevládních organizací pro lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby, vnitrostátních 
orgánů pro rovné zacházení a veřejných orgánů byly tyto zúčastněné strany 
dotazovány na akceptaci transgenderově orientovaných osob ve své zemi. 
Z průzkumu vyplývá, že 73 procent respondentů je přesvědčeno, že neexistuje 
„žádná“ nebo jen „omezená“ akceptace transgenderově orientovaných osob.  

Správná praxe: v Itálii uspořádal odbor služeb pro lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby při turínské 
radnici spolu s místním sdružením pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně 
a transsexuálně orientované osoby „Groupa Luna“ a třemi uměleckými 
školami soutěž, při níž měly tyto školy vytvořit soubor plakátů proti 
diskriminaci na základě homosexuality a transsexuality. Plakáty byly 
vystaveny v ulicích města a v místní hromadné dopravě. Vítězný plakát, 
který zobrazoval černobílé stádo ovcí s jedinou růžovou ovečkou, jež 
představovala „menšinu uvnitř menšin“ (tzn. transsexualismus), byl 
rozsáhle distribuován. Podobné iniciativy byly zahájeny i v jiných městech 

399 Bromley, C, Curtice, J, Given, L (2007) Attitudes to discrimination in Scotland (Postoje 
k diskriminaci ve Skotsku), 2006, Skotský průzkum sociálních postojů, Edinburgh: Skotský 
vládní sociální výzkum. 

400 Bromley, C, Curtice, J, Given, L (2007) Attitudes to discrimination in Scotland (Postoje 
k diskriminaci ve Skotsku), 2006, Skotský průzkum sociálních postojů, Edinburgh: Skotský 
vládní sociální výzkum, s. ix. 

401 Bromley, C, Curtice, J, Given, L (2007) Attitudes to discrimination in Scotland (Postoje 
k diskriminaci ve Skotsku), 2006, Skotský průzkum sociálních postojů, Edinburgh: Skotský 
vládní sociální výzkum. 

402 Výměna eletronických dopisů s P. Hegartym, 12. června 2008. 
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v Itálii403. Vítězný plakát a všechny ostatní si lze prohlédnout na adrese: 
www.comune.torino.it/politichedigenere/man/index.htm 

 

Správná praxe: ve Spojeném království bude skotská vláda vyplácet 
75 000 EUR ročně po dobu čtyř let (2007–2011) na financování projektu 
národní organizace transgenderově orientovaných osob Scottish 
Transgender Alliance, který bude na plný úvazek zajišťovat pomoc při 
přípravě politik a poradenství ve věci správné praxe pro skotské veřejné 
služby, zaměstnavatele a vládní orgány, bude rozvíjet kapacity aktivistů 
společenství transgenderově orientovaných osob a bude prosazovat 
začlenění těchto osob do skotské společnosti404. 

Chování vůči transgenderově orientovaným osobám ze strany jejich rodin 

„Coming out“, přiznání vlastní sexuální orientace svým rodinám, vnímají jako 
problematické téměř všechny transgenderově orientované osoby. Jakkoli údaje 
o rozsahu problému do značné míry chybí, studie „Engendered Penalties“ 
zjistila, že 45 procent respondentů zažilo rozpad vztahu se svou rodinou, 
37 procent uvedlo, že se cítí vyloučeni z rodinných událostí, a 36 procent má 
rodinné příslušníky, kteří s nimi kvůli jejich transgenderové identitě nemluví405. 

Ve skotském průzkumu zkušeností transgenderově orientovaných osob 
46 procent respondentů uvedlo transfobní napadání v rodinných vztazích 
– většinou v podobě slovních urážek. Běžné však byly i výhrůžky 
(17 procent), fyzické útoky (11 procent) a sexuální zneužívání 
(4 procenta)406. Ve švédském průzkumu 32 procent transgenderově 
orientovaných respondentů uvedlo, že ve svém životě postrádají citovou 
podporu, oproti 19 procentům homosexuálních respondentů a zhruba 
10 procentům heterosexuálních respondentů. 15 procent postrádalo 
praktickou podporu, oproti 4 procentům heterosexuální populace a 
9 procentům populace homosexuální. A konečně, 37 procent 
transgenderově orientovaných osob uvedlo, že nemají důvěru ve většinu 
ostatních lidí407. V Maďarsku „bylo odmítání nejčastěji uváděnou reakcí 

403 Itálie, zpráva o situaci v zemi. 
404 Scottish Transgender Alliance (2008) Transgender Experiences in Scotland – Research 

Summary (Zkušenosti transgenderově orientovaných osob ve Skotsku – shrnutí výzkumu), 
Edinburgh: Equality Network, s. 3. 

405 Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007) Engendered Penalties: Transgender and Transsexual 
People’s Experiences of Inequality and Discrimination (Tresty za pohlavní příslušnost: 
zkušenosti transgenderově a transsexuálně orientovaných lidí s nerovností a diskriminací), 
Wetherby: The Equalities Review, s. 68. 

406 Scottish Transgender Alliance (2008) Transgender Experiences in Scotland - Research 
Summary (Zkušenosti transgenderově orientovaných osob ve Skotsku – shrnutí výzkumu), 
Edinburgh: Equality Network, s. 11. 

407 Statens Folkshälsoinstitut (2005) Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation, Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer, Östersund: FHI, s. 33 a násl. 
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ze strany rodiny… Po několika letech boje někteří zaznamenali praktické 
známky akceptace“408. Ve Švédsku jen velmi málo transgenderově 
orientovaných osob otevřeně hovoří o své pohlavní identitě ve své původní 
rodině – zhruba 80 procent osob narozených v 60. letech 20. století či 
později a 54–60 procent osob narozených dříve než v 60. letech409.  

Nenávistně motivované trestné činy 

O rozsahu nenávistně motivovaných trestných činů proti transgenderově 
orientovaným osobám v Evropské unii se ví jen málo. Neexistují žádné údaje 
z výzkumu této problematiky v žádném členském státě Evropské unie. Existují 
však známky toho, že transgenderově orientované osoby jsou během svého 
života velmi často obětí nenávistně motivovaných trestných činů od 
obtěžování, šikany a slovních urážek až po fyzické násilí, sexuální útoky, a 
dokonce vraždy. Jak bylo uvedeno výše, Evropský parlament „zaznamenal 
šíření nenávistných proslovů vůči skupině lesbiček, homosexuálů, bisexuálů a 
transsexuálů (LGBT) v řadě evropských zemí“410. Organizace pro bezpečnost a 
spolupráci v Evropě uvedla ve své zprávě nazvané Nenávistně motivované 
trestné činy v regionu OBSE: incidenty a reakce: „Homofobní nenávistně 
motivované trestné činy a incidenty často vykazují vysokou míru krutosti a 
brutality. Často zahrnují surové bití, mučení, mrzačení, kastraci, a dokonce i 
sexuální útoky. S velkou pravděpodobností je jejich následkem smrt. V této 
kategorii jsou transgenderově orientované osoby zřejmě ještě zranitelnější“411. 

V posledních několika letech pronikly do vnitrostátních a mezinárodní 
sdělovacích prostředků zprávy o řadě případů transgenderově 
orientovaných osob, které byly zavražděny. Případem, který vyvolal 
největší pozornost, byl případ transsexuála ve městě Porto v Portugalsku, 
kterého skupinka dospívajících chlapců mučila, znásilnila a svrhla do 
opuštěné studny, aby tam zemřel412. Mezinárodní pozornosti se dostalo i 

408 Solymár, B, Takács, J (2007) Wrong Bodies and Real Selves: Transsexual People in the 
Hungarian Social and Health Care System (Nesprávná těla a skutečné osobnosti. Transsexuální 
lidé v maďarském systému sociální a zdravotní péče), v: Kuhar, R, Takács, J (eds.) (2007). 
Beyond the Pink Curtain; Everyday Life of LGBT People in Eastern Evropa (Za růžovou 
oponou. Každodenní život lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných 
osob ve východní Evropě), Lublaň: Mirovni Institut, s. 153. 

409 Statens Folkshälsoinstitut (2005) Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation, Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer, Östersund: FHI, s. 37. 

410 Usnesení Evropského parlamentu „Homofobie v Evropě“, přijato dne 26. dubna 2007, 
P6_TA(2007)0167. 

411 Publikace úřadu OBSE pro demokratické instituce a lidská práva (2007) Hate Crimes in the 
OSCE Region: Incidents and Responses; Annual report for 2006 (Nenávistně motivované 
trestné činy v regionu OBSE: incidenty a reakce. Výroční zpráva za rok 2006); Varšava: 
OBSE/ODIHR, s. 53 a násl. 

412 Publikace úřadu OBSE pro demokratické instituce a lidská práva (2007) Hate Crimes in the 
OSCE Region: Incidents and Responses; Annual report for 2006 (Nenávistně motivované 
trestné činy v regionu OBSE: incidenty a reakce. Výroční zpráva za rok 2006); Varšava: 
OBSE/ODIHR, s. 54. 
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dalším podobným případům v Haagu v Nizozemsku v roce 2007413 a znovu 
v Portugalsku v roce 2008414. Skutečný počet vražd transgenderově 
orientovaných osob, k nimž došlo v důsledku jejich pohlavní identity, však 
není znám.  

Správná praxe: po strašné vraždě v roce 2006 v Portugalsku skupina 
„Panteras Rosas“ upozornila veřejnost na tento děsivý incident a bojovala 
proti zkreslenému líčení trestného činu ve sdělovacích prostředcích, ze 
strany představitelů církve a veřejnosti. Ve spolupráci s organizací 
TransGender Europe a dalšími organizacemi podporujícími 
transgenderově orientované osoby upořádali mnohojazyčnou kampaň, 
která požadovala větší povědomí o problému a soudní řízení. Toto 
společné úsilí vedlo k veřejné debatě o „nenávistně motivovaných 
trestných činech“ zaměřené více na agresory než na oběti415.  

Jeden z mála příkladů, kdy policie konkrétně eviduje transfobní násilí, 
existuje ve Spojeném království, v Severním Irsku, kde policie vede 
záznamy o transfobních nenávistně motivovaných trestných činech416. 
Počet oznámených případů transfobního násilí v Severním Irsku byl 
poměrně nízký, 32 transfobních incidentů bylo oznámeno v období 
2006/2007 a 7 incidentů v období 2007/2008.  

Naopak výskyt transfobního obtěžování a násilí hlášený ze strany 
transgenderově orientovaných osob se jeví jako vysoký. Ve studii 
„Engendered Penalties“ uvádělo 73 procent transgenderově orientovaných 
respondentů negativní poznámky, slovní, fyzické či sexuální napadání 
nebo výhrůžky417. Ve Švédsku 41 procent z 374 transgenderově 
orientovaných respondentů rozsáhlé studie zdraví lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob uvádělo, že se v posledních 
třech měsících stali obětí násilného chování/zacházení, oproti 
30 procentům homosexuálů. 12 procent transgenderově orientovaných 
osob oproti 6 procentům homosexuálních respondentů uvedlo opakované 

413 AD Den Haag (2007) Travestiet overleden na mishandeling, Den Haag: Algemeen Dagblad 19 
April 2007, k dispozici na adrese http://www.ad.nl/denhaag/stad/article1295771.ece; vreerBlog 
(2007) RIP Henriëtte Wiersinga, k dispozici na adrese 
http://www.vreer.net/wordpress/archives/78 (12.6.2008). 

414 Diário de Notícias (2008) Transsexual assassinada um ano depois de Gisberta, Lisboa: Diário 
de Notícias 1.3.2008, k dispozici na adrese 
http://dn.sapo.pt/2008/03/01/cidades/transexual_assassinada_ano_depois_gi.html (12.6.2008) 

415 Informace poskytl průzkum Transgender Europe na konzultačním jednání u kulatého stolu o 
boji proti homofobii a transfobii v EU, červen 2008, Kodaň. 

416 PSNI Statistics (2008) Annual Statistical Report, Statistical Report No. 3; Hate Incidents & 
Crimes (Statistické údaje policie Severního Irska (2008), Výroční statistická zpráva č. 3, 
nenávistně motivované incidenty a trestné činy); 1. dubna 2007 – 31. března 2008; Belfast: 
PSNI; 2008. 

417 Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007) Engendered Penalties: Transgender and Transsexual 
People’s Experiences of Inequality and Discrimination (Tresty za pohlavní příslušnost: 
zkušenosti transgenderově a transsexuálně orientovaných lidí s nerovností a diskriminací), 
Wetherby: The Equalities Review, s. 53. 
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napadání. Třetina transgenderově orientovaných respondentů uvedla, že 
se během života stali obětí obtěžování a jedna třetina této skupiny uvedla 
takové zkušenosti v posledním roce418. V jiném průzkumu ve Švédsku 
59 procent transgenderově orientovaných respondentů jiného průzkumu 
uvedlo, že mají obavy z obtěžování a násilí na základě své pohlavní 
identity, zatímco gayové a lesbičky (45 procent) a bisexuálně orientované 
osoby (39 procent) uváděli nižší počty případů.  

Nejsou k dispozici žádné údaje celoevropského výzkumu, které by 
upřesňovaly zkušenosti transgenderově orientovaných obětí trestných činů 
s přístupem policie a zdravotníků po oznámení trestného činu úřadům. 
18,5 procent transgenderově orientovaných respondentů ve studii 
„Engendered Penalties“ však uvedlo, že při kontaktu s policií ve Spojeném 
království měli pocit, že se s nimi nezachází korektně. Celkem 33,5 procent 
transgenderově orientovaných respondentů ve Spojeném království v této 
studii uvedlo, že nevěří tomu, že by s nimi příslušníci policie zacházeli 
řádně, pokud by potřebovali jejich pomoc419. Takový nedostatek důvěry 
v policii bude mít nepochybně vliv na oznamování trestných činů ze strany 
transgenderově orientovaných obětí. 

Správná praxe: ve Spojeném království policie v Severním Irsku podává pravidelná 
hlášení o transfobních nenávistně motivovaných trestných činech. Jejich statistická 
zpráva v tisku uvádí: „Pokud jde o nenávistně motivované incidenty evidované v období 
2007/08, byly nejběžnější sektářské incidenty (1 584), po nichž následovaly incidenty 
rasistické (976), homofobní (160), incidenty z důvody víry/náboženství (68), 
zdravotního postižení (49) a transfobně (7) motivované incidenty420.  
 

Svoboda shromažďování 

Členy jediné celoevropské cítě transgenderově orientovaných skupin a 
jednotlivců TransGender Europe jsou hlavně místní skupiny. Neexistuje žádný 
výzkum transgenderově orientovaných skupin či sítí v Evropě. 

Nevládní organizace pro transgenderově orientované osoby jsou silnější 
v zemích, jež mají delší tradici emancipace těchto osob a ostatních 

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 (Tresty za pohlavní příslušnost: 
zkušenosti transgenderově a transsexuálně orientovaných lidí s nerovností a diskriminací), 
Wetherby: The Equalities Review, s. 16. 

420 PSNI Statistics (2008) Annual Statistical Report, Statistical Report No. 3; Hate Incidents & 
Crimes (Statistické údaje policie Severního Irska (2008), Výroční statistická zpráva č. 3, 
nenávistně motivované incidenty a trestné činy); 1. dubna 2007 – 31. března 2008; Belfast: 
PSNI; 2008. 
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sociálních hnutí, jako je například Spojené království a Nizozemsko. 
Naopak v jižní a východní Evropě nevládní organizace specificky 
zaměřené na transgenderově orientované osoby téměř neexistují. Podle 
neoficiálních údajů může být stabilita skupin transgenderově 
orientovaných osob problematická, protože jejich členy často svazují jejich 
vlastní osobní zkušenosti s diskriminací i nedostatečná podpora. 
V důsledku toho často dochází k vnitřním sporům a tříštění skupin, což 
podrývá účinnost takových emancipačních hnutí.  

Tuto skutečnost potvrzují popisy vnitrostátních struktur transgenderově 
orientovaných osob v Belgii421 a Nizozemsku422. Jen ve velice malém počtu 
zemí, jako je Finsko423 a Nizozemsko424, byly skupiny transgenderově 
orientovaných osob schopny nalézt financování, jež jim umožňuje 
zaměstnat komunitní/sociální pracovníky pro osobní pomoc 
transgenderově orientovaným osobám. Téměř žádné skupině 
transgenderově orientovaných osob se však nepodařilo získat dostatečné 
finanční prostředky pro zaměstnání odborníků v oblasti rozvoje či politiky 
komunity. 

Neexistují důkazy o zákazech veřejných demonstrací či organizovaných akcí 
transgenderově orientovaných osob. Důvodem je pravděpodobně skutečnost, že 
skupiny transgenderově orientovaných osob takové akce organizují velmi 
zřídka, protože postrádají lidské a finanční zdroje a jejich členové se obávají 
toho, že je veřejnost pozná. Oněm několika málo pořádaným veřejným akcím, 
jež se většinou konají v době Dne památky transgenderově orientovaných osob 
(Trans Remembrance Day), kdy se připomínají oběti transfobních vražd, se 
dostává velmi malé pozornosti sdělovacích prostředků. 

Správná praxe: Evropská rada transgenderově orientovaných osob 
(European Transgender Council) každé dva roky spojuje transgenderové 
aktivisty z celé Evropy. Akci organizují místní skupiny těchto aktivistů. 
Pro skupiny transgenderově orientovaných osob je to celoevropsky 
jedinečná příležitost ke znásobení jejich snah, posílení sítí, koordinaci 
kampaní, výměně osvědčených postupů a formulování politických 
požadavků a strategií. Účastníci ji hodnotí jako obrovskou podporu i pro 
skupiny, komunity a země, které zastupují. Rada se zaměřuje zejména na 
práva transgenderově orientovaných osob a na to, jak jich politicky 
dosáhnout na úrovni Evropské unie a na úrovni vnitrostátní. V letech 2005 

421 Motmans, J (2006) De Transgenderbeweging in Vlaanderen en Brussel in kaart gebracht: 
Organisatiekenmerken, Netwerken en Strijdpunten, Antwerpen, Hasselt: Steunpunt. 
Gelijkekansenbeleid; Remmerie, L (2008) 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 Viz http://www.transtukipiste.fi/en/index.html (12.6.2008). 
424 Viz http://www.transvisie.nu (15.6.2008). 
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(Vídeň, Rakousko) a 2008 (Berlín, Německo) se akce konala pod záštitou 
starostů městských úřadů a městských částí425.  

Trh práce 

Neexistují doklady o tom, že by úřady přijímaly oficiální stížnosti 
transgenderově orientovaných osob na trhu práce. V různých zemích Evropské 
unie však proběhl určitý výzkum, který podává bezútěšný obraz situace 
transgenderově orientovaných osob na trhu práce.  

Ve Španělsku výzkum426 100 respondentů z První jednotky pro poruchy 
pohlavní identity ukázal, že 54 procent z nich bylo nezaměstnaných a 
pouze 35 procent bylo schopno vykonávat práci na plný úvazek, z toho 
třetina nemá zaměstnání po dobu kratší než jeden rok. Více než 55 procent 
respondentů zažilo diskriminaci v zaměstnání nebo při hledání zaměstnání 
a 17,2 procent se pro své přežití muselo zapojit do nebezpečné nebo 
nezákonné činnosti. 

Ve Skotsku ve Spojeném království výzkum427 ukázal, že 40 procent 
transgenderově orientovaných respondentů hodnotilo služby svých 
personálních oddělení jako „mimořádně špatné“, zatímco 53 procent 
z nich zažilo na pracovišti transfobní diskriminaci či obtěžování. 
15 procent mělo pocit, že jejich zaměstnavatel neochránil jejich soukromí 
a 21 procent muselo v důsledku transfobie změnit či opustit zaměstnání. 
30 procent respondentů využívalo pomoc státu, zatímco 20 procent 
vykonávalo samostatně výdělečnou činnost.  

Ve Spojeném království studie „Engendered Penalties“ zjistila, že 
23 procent respondentů cítilo potřebu změnit své zaměstnání v důsledku 
své transgenderové identity. 22 procent bylo nuceno na pracovišti používat 
toalety nevyhovující jejich pohlaví a pouze jedna třetina respondentů 
uvedla, že mohli toaletu používat bez poznámek či obtěžování. Pouze 
zhruba 30 procentům se ze strany spolupracovníků dostávalo „důstojného 
zacházení“. 10 procent zažilo slovní napadání (například nadávky) a 6 
procent bylo napadeno fyzicky. Účinek těchto zkušeností je zřejmě silný: 

425 Viz http://tgeu.net/ (17.10.2008). 
426 Esteva, I a kol. (2001) Social Inequalities: Demographic Characteristics of Patients Treated at 

the First Gender Identity Disorder Unit in Spain (Sociální nerovnosti: demografické 
charakteristiky pacientů léčených na První jednotce pro poruchy pohlavní identity ve 
Španělsku), přednáška na XVII. symposiu Mezinárodní asociace Harryho Benjamina pro 
pohlavní dysforii, Galveston, Texas: HGIGDA, k dispozici na adrese 
http://www.symposion.com/ijt/hbigda/2001/71_eteva.htm (25.5.2008). 

427 Scottish Transgender Alliance (2008) Transgender Experiences in Scotland - Research 
Summary (Zkušenosti transgenderově orientovaných osob ve Skotsku – shrnutí výzkumu), 
Edinburgh: Equality Network, s. 14. 
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42 procent lidí, kteří nežili ve své preferované roli určené pohlavní 
příslušností, tak činilo v důsledku obav ze ztráty svého zaměstnání428. 

Výzkum z Finska se 108 účastníky přinesl podobná zjištění. Jedna třetina 
transvestitních respondentů by na pracovišti ráda projevovala svou 
femininitu, ale měla pocit, že to není možné429. 16 procent všech 
transgenderově orientovaných respondentů vykonávalo samostatně 
výdělečnou činnost (oproti 3 procentům lesbicky, homosexuálně a 
bisexuálně orientovaných respondentů) a 8 procent bylo nezaměstnaných 
(oproti 3 procentům lesbicky, homosexuálně a bisexuálně orientovaných 
respondentů). 34 procent respondentů skrývalo svou transgenderovou 
identitu nebo vyjádření pohlavní příslušnosti před všemi svými 
spolupracovníky (oproti 17 procentům lesbicky, homosexuálně a 
bisexuálně orientovaných respondentů). 45 procent transgenderově 
orientovaných zaměstnanců svou pohlavní identitu nebo vyjádření 
pohlavní příslušnosti skrývalo před svými zaměstnavateli a podle 
51 procent respondentů to bylo stresující. 78 procent respondentů uvedlo, 
že byli na pracovišti svědky nevhodných žertů. 13 procent transgenderově 
orientovaných respondentů zažilo diskriminaci při náboru do zaměstnání, 
12 procent v mzdové oblasti, 13 procent v oblasti příležitostí ke kariérnímu 
postupu, 12 procent v přístupu k informacím a 16 procent v postojích 
spolupracovníků a nadřízených.  

Ačkoli by osoby, které zažívají diskriminaci vyplývající ze změny pohlavní 
příslušnosti, měly být chráněny antidiskriminačními právními předpisy, členské 
státy tyto právní předpisy často na transgenderově orientované osoby 
neuplatňují430. Z neoficiálních důkazů vyplývá, že soudci, advokáti, policisté a 
další příslušní úředníci mají malé znalosti v oblasti právní ochrany 
transgenderově orientovaných osob a i uvnitř komunity těchto osob je 
povědomí o právech zřejmě nedostatečné. 

Správná praxe v legislativní oblasti: ve Spojeném království ve veřejném 
sektoru platná povinnost rovnosti pohlaví vyžaduje, aby všechny veřejné 
orgány (včetně jejich dodavatelů) odstranily nezákonnou diskriminaci a 
obtěžování na základě pohlaví a prosazovaly rovnost příležitostí žen a 
mužů i transsexuálů obou pohlaví. Povinnost rovnosti pohlaví zlepšila 
povědomí o potřebách transgenderově orientovaných osob na pracovišti a 

428 Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007) Engendered Penalties: Transgender and Transsexual 
People’s Experiences of Inequality and Discrimination (Tresty za pohlavní příslušnost: 
zkušenosti transgenderově a transsexuálně orientovaných lidí s nerovností a diskriminací), 
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 (Heterosexuálové nic neříkají, že...?: Dohody o 
hranicích sexuality a pohlavní příslušnosti na pracovišti), Helsinky: Ministerstvo práce 

430 Whittle, S, Turner, L, Combs, R, Rhodes, S (2008) Transgender EuroStudy: Legal Survey and 
Focus on the Transgender Experience of Health Care (Právní průzkum a šetření zkušeností 
transgenderově orientovaných osob z oblasti zdravotní péče), Brusel: ILGA-Evropa. 
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vedla k tomu, že stále větší počet zaměstnavatelů školí své zaměstnance 
v oblasti transgenderové problematiky431. 

Vzdělávání 

Ve Spojeném království studie „Engendered Penalties“432 zjistila, že 
„64 procent žen s mužskou identitou uvedlo, že ve škole zažily nějaký druh 
obtěžování nebo šikany, a 44 procent rodilých mužů s ženskou identitou zažilo 
ve škole obtěžování nebo šikanu“. To je výrazně více, než v podobných 
studiích uváděli gayové, lesbičky či heterosexuálové obou pohlaví. 
Podněcovateli obtěžování ve vzdělávacích zařízeních nejsou jen vrstevníci 
(obětí bylo 71,6 procent rodilých žen a 55 procent rodilých mužů). Zdá se, že 
děti s odlišnou sexuální příslušností šikanují i učitelé, jak ukazuje 28,7 procent 
rodilých žen a 21 procent rodilých mužů uvádějících, že takovou formu 
napadání zažili. 

Správná praxe: cílem projektu „Studenti za začlenění transgenderově 
orientovaných osob“, který od prosince 2007 do ledna 2009 organizovala 
Asociace skandinávských studentských organizací pro lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby a osoby 
dosud o své orientaci nerozhodnuté (Association of Nordic LGBTQ 
Student Organisations, ANSO), bylo poskytnout studentským organizacím 
těchto osob znalosti o transgenderové problematice pomocí tvorby, 
shromažďování a distribuce vzdělávacích materiálů a přednášek. 
Konference Studenti za začlenění transgenderově orientovaných osob 
v Århusu v Dánsku se ve dnech 15.–21. května 2008 účastnili studentští 
aktivisté z řad lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných a o své orientaci nerozhodnutých osob ze všech oblastí 
Skandinávie a Pobaltí. Jedním z výsledků konference je internetová 
stránka www.transweb.wordpress.com433.  

Zdraví  

Zdravotní péče má pro mnoho transgenderově orientovaných osob mimořádný 
význam a současně představuje i jeden z největších problémů v jejich životě.  

Transgenderově specifická zdravotní péče  

431 Equality and Human Rights Commission (Komise pro rovnost a lidská práva) (2008) 
Overview of the gender equality duty, Guidance for public bodies working in England, Wales 
and Scotland (Přehled povinnosti rovnosti pohlaví, pokyny pro veřejné orgány působící 
v Anglii, Walesu a Skotsku). 

432 Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007) Engendered Penalties: Transgender and Transsexual 
People’s Experiences of Inequality and Discrimination (Tresty za pohlavní příslušnost: 
zkušenosti transgenderově a transsexuálně orientovaných lidí s nerovností a diskriminací), 
Wetherby: The Equalities Review, s. 63–65. 

433 Viz http://www.anso.dk/ (17.10.2008). 
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Transgenderově specifická zdravotní péče (tzn. zdravotní péče přímo 
související s pohlavní identitou osoby) je zdravotní nezbytností a měla by být 
kryta plány zdravotního pojištění stejně jako ostatní ze zdravotního hlediska 
nutné postupy. Tato zásada byla základem několika rozhodnutí Evropského 
soudu pro lidská práva, například ve věci van Kück v. Německo434 a L v. 
Litva435.  

Celoevropská studie „Transgender EuroStudy“ však ukazuje, že více než 
80 procentům respondentů bylo zamítnuto financování z veřejných prostředků 
pro hormonální léčbu při změně pohlaví (často životně nutnou), zatímco 
86 procentům bylo zamítnuto financování operace z veřejných prostředků. Více 
než polovina transgenderově orientovaných respondentů uvedlo, že si léčbu 
financovali sami436.  

Další překážkou je nalezení informovaného a citlivého zdravotnického 
pracovníka. Zhruba třetina respondentů uvedla, že jim byla odmítnuta léčba, 
protože lékař neschvaloval změnu pohlaví. Čtvrtina respondentů se při prvním 
dotazu na změnu pohlaví u lékaře či psychiatra setkala s odmítnutím437. Ve 
Spojeném království ve studii „Engendered Penalties“438 6,3 procent 
transgenderově orientovaných respondentů uvedlo, že praktičtí lékaři odmítli 
jejich žádosti o pomoc s nalezením léčby týkající se pohlavní identity a dalších 
13,4 procent lékařů nevypadalo, že by byli ochotni pomoci. Zatímco 80 procent 
lékařů pomoci chtělo, pouze 20 procent skutečně pomoci mohlo, protože měli 
příslušné znalosti. 60 procent chtělo pomoci, ale chyběly jim informace. 

434 Evropský soud pro lidská práva: van Kück v. Německo, žádost č. 35968/97, rozsudek ze dne 
12. června 2003, v: International Commission of Jurists (Mezinárodní komise právníků) (2007) 
Sexual Orientation and Gender Identity in Human Rights Law; Jurisprudential, Legislative and 
Doctrinal References from the Council of Europe and the European Union (Sexuální orientace 
a pohlavní identita v právních předpisech upravujících lidská práva; odkazy Rady Evropy a 
Evropské unie v oblasti právní vědy, legislativy a doktrín); Ženeva: International Commission 
of Jurists, s. 36. 

435 Evropský soud pro lidská práva: L. v. Litva, žádost č. 27527/03, rozsudek ze dne 11. září 
2007, v: International Commission of Jurists (Mezinárodní komise právníků) (2007) Sexual 
Orientation and Gender Identity in Human Rights Law; Jurisprudential, Legislative and 
Doctrinal References from the Council of Europe and the European Union (Sexuální orientace 
a pohlavní identita v právních předpisech upravujících lidská práva; odkazy Rady Evropy a 
Evropské unie v oblasti právní vědy, legislativy a doktrín); Ženeva: International Commission 
of Jurists, s. 10. 

436 Whittle, S, Turner, L, Combs, R, Rhodes, S (2008) Transgender EuroStudy: Legal Survey and 
Focus on the Transgender Experience of Health Care (Právní průzkum a šetření zkušeností 
transgenderově orientovaných osob z oblasti zdravotní péče), Brusel: ILGA-Europe, s. 53 a 
násl. 

437 Whittle, S, Turner, L, Combs, R, Rhodes, S (2008) Transgender EuroStudy: Legal Survey and 
Focus on the Transgender Experience of Health Care (Právní průzkum a šetření zkušeností 
transgenderově orientovaných osob z oblasti zdravotní péče), Brusel: ILGA-Europe, s. 55 a 
násl. 

438 Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007) Engendered Penalties: Transgender and Transsexual 
People’s Experiences of Inequality and Discrimination (Tresty za pohlavní příslušnost: 
zkušenosti transgenderově a transsexuálně orientovaných lidí s nerovností a diskriminací), 
Wetherby: The Equalities Review, s. 44. 
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Zdravotničtí pracovníci mají jen ve vzácných případech dostatečné znalosti 
transgenderové problematiky, aby byli schopni efektivně pomoci. Například 
najít v Maďarsku poskytovatele zdravotní péče, který je ochoten (a schopen) 
pomoci, je tak obtížné, že jsou systémem schopni projít jen ti nejvytrvalejší. 
Byly hlášeny případy korupce v oblasti lékařské péče týkající se problematiky 
transgenderově orientovaných osob439. V situacích, kdy je jen několik málo 
zdravotnických pracovníků ochotno a ještě méně schopno pomoci při 
provedení nezbytných lékařských postupů nutných pro změnu pohlaví, existuje 
vysoká pravděpodobnost, že operační metody budou pro pacienta nebezpečné. 

V Polsku definovala vyhláška ministra zdravotnictví (2003) operaci změny 
pohlaví jako „nestandardní zdravotní péči“, a proto ji vyloučila z fondu 
národního zdravotního pojištění440.  

Z fotografií umístěných na internetu i neoficiálních důkazů vyplývá, že 
výsledky operací jsou obecně špatné a existuje jen málo lékařů s úrovní 
znalostí nutných k provedení tohoto druhu chirurgického zákroku na 
odpovídající úrovni. V Maďarsku výzkumní pracovníci dokonce uvádějí, 
že „v důsledku transfobie a nedostatku zkušeností je bezpečná léčba 
nepravděpodobná“441. Čekací lhůty na transgenderově specifickou 
zdravotní péči mohou být velmi dlouhé: ve Spojeném království činí 
v průměru dva roky442. 

Ve Spojeném království zjistil průzkum v rámci skotského programu 
hodnocení potřeb, který byl proveden mezi všemi zdravotnickými 
pracovníky, že léčba jimi poskytovaná, zejména v případě psychiatrů, je 
zřejmě často zaujatá a je prováděna bez dostatečných znalostí v dané 

439 Solymár, Bence (2005) The Situation of Transgender People in the Hungarian Social and 
Health Care System (Situace transgenderově orientovaných osob v maďarském systému 
sociální a zdravotní péče) v: Takács J. (ed.): A lélek műtétei (Operace duše), Budapešť: Új 
Mandátum Kiadó; Solymár, B, Takács, J (2007) Wrong Bodies and Real Selves: Transsexual 
People in the Hungarian Social and Health Care System (Nesprávná těla a skutečné osobnosti. 
Transsexuální lidé v maďarském systému sociální a zdravotní péče), v: Kuhar, R, Takács, J 
(eds.) (2007) Beyond the Pink Curtain; Everyday Life of LGBT People in Eastern Evropa (Za 
růžovou oponou. Každodenní život lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob ve východní Evropě), Lublaň: Mirovni Institut. 

440 Whittle, S, Turner, L, Combs, R, Rhodes, S (2008) Transgender EuroStudy: Legal Survey and 
Focus on the Transgender Experience of Health Care (Právní průzkum a šetření zkušeností 
transgenderově orientovaných osob z oblasti zdravotní péče), Brusel: ILGA-Europe, s. 34. 

441 Solymár, Bence (2005) The Situation of Transgender People in the Hungarian Social and 
Health Care System (Situace transgenderově orientovaných osob v maďarském systému 
sociální a zdravotní péče) v: Takács J. (ed.): A lélek műtétei (Operace duše), Budapešť: Új 
Mandátum Kiadó. 

442 Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007) Engendered Penalties: Transgender and Transsexual 
People’s Experiences of Inequality and Discrimination (Tresty za pohlavní příslušnost: 
zkušenosti transgenderově a transsexuálně orientovaných lidí s nerovností a diskriminací), 
Wetherby: The Equalities Review, s. 47. 
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oblasti443. V Maďarsku výzkum zjistil, že (hetero)sexistické postoje vůči 
pohlavní identitě jsou mezi zdravotnickými pracovníky v oblasti 
psychiatrické péče běžné444. K těmto postojům patří vylučování z léčby 
v případě transsexuálů, kteří: i) nesplňují stereotypy pohlavní příslušnosti 
v plné míře; ii) neidentifikují sami sebe jako otevřené gaye či lesbičky nebo 
iii) prohlašují, že nemají žádný druh určitelného pohlaví. Ve Spojeném 
království výzkum zkušeností transgenderově orientovaných osob ve 
Skotsku ukázal, že „nedostatek pochopení a znalostí na straně všeobecných 
psychiatrů často vede k tomu, že je transgenderově orientovaným osobám 
poskytována nevhodná léčba, která jim nepomáhá s jejich potřebami a 
vede k tomu, že tyto osoby dosáhnou prohlídky u zkušeného specialisty 
v oboru pohlavní identity až se zpožděním mnoha měsíců, či dokonce 
let“445. 

Nedostatek znalostí nejen mezi odborníky, ale i mezi veřejností, je zvláště 
problematický podle nizozemského centra pro problematiku spojenou 
s pohlavím, které „problémy pohlavní identity“ řadí mezi nejčastějších 
deset otázek volajících446. 

Všeobecná zdravotní péče 

Přístup transgenderově orientovaných osob ke všeobecné, s otázkou pohlaví 
nesouvisející zdravotní péči je často narušován předsudky zdravotnických 
pracovníků. Čtvrtina respondentů v průzkumu EuroStudy447 uvedla nepřátelské 
chování ze strany zdravotnických pracovníků, jehož důvodem byla 
transgenderová orientace respondentů. Pětina uvedla, že to, že jsou 
transgenderově orientovaní, má vliv na jejich přístup ke zdravotní péči. 
V důsledku toho mnoho transgenderově orientovaných osob uvádí, že se pokud 
možno zkouší návštěvě lékaře vyhnout, protože mají obavy z nevhodného 
chování. 

443 Scottish Needs Assessment Program (Skotský program hodnocení potřeb) (2001) 
Transsexualism and Gender Dysphoria in Scotland (Transsexualita a pohlavní dysforie ve 
Skotsku), skotská vláda. 

444 Solymár, B, Takács, J (2007) Wrong Bodies and Real Selves: Transsexual People in the 
Hungarian Social and Health Care System (Nesprávná těla a skutečné osobnosti. Transsexuální 
lidé v maďarském systému sociální a zdravotní péče), v: Kuhar, R, Takács, J (eds.) (2007). 
Beyond the Pink Curtain; Everyday Life of LGBT People in Eastern Evropa (Za růžovou 
oponou. Každodenní život lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných 
osob ve východní Evropě), Lublaň: Mirovni Institut. 

445 Scottish Transgender Alliance (2008) Transgender Experiences in Scotland - Research 
Summary (Zkušenosti transgenderově orientovaných osob ve Skotsku – shrnutí výzkumu), 
Edinburgh: Equality Network, s. 18. 

446 Rutgers-Nisso Groep (2008) Trends in Seksualiteit in Nederland – Wat weten we anno 2008?, 
Utrecht: Rutgers-Nisso Groep. 

447 Whittle, S, Turner, L, Combs, R, Rhodes, S (2008) Transgender EuroStudy: Legal Survey and 
Focus on the Transgender Experience of Health Care (Právní průzkum a šetření zkušeností 
transgenderově orientovaných osob z oblasti zdravotní péče), Brusel: ILGA-Evropa, s. 59 a 
násl.  
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Ve Spojeném království studie „Engendered Penalties“448 zjistila, že 
22 procent respondentů v průzkumu se domnívalo, že jejich 
transgenderová orientace ovlivňuje možnost jejich přístupu k rutinní 
léčbě, která s touto orientací nesouvisí. 29 procent respondentů se 
domnívalo, že jejich transgenderová orientace ovlivňovala léčbu, kterou 
jim zdravotničtí pracovníci poskytují. 

Výsledky lze pozorovat ve statistických údajích o zdravotním stavu: 
20 procent transgenderově orientovaných respondentů ve švédské studii 
uvedlo špatný zdravotní stav (oproti 6 procentům běžné populace). 
Transgenderově orientované osoby rovněž uváděly horší duševní zdraví 
než gayové (7 procent) či lesbičky (20 procent). Transgenderově 
orientované osoby také s větší pravděpodobností trpí problémy se 
spánkem449.  

14 procent respondentů ve skotské studii zkušeností transgenderově 
orientovaných osob ohodnotilo praktické lékaře Národní zdravotní služby 
jako „velmi špatné“ nebo „mimořádně špatné“. 46 procent ohodnotilo 
službu jako „velmi dobrou“ nebo „mimořádně dobrou“. Největší potíže se 
týkaly nedostatečných znalostí na straně lékařů a často nepřekonatelných 
technických problémů se změnou označení pohlaví v evidenci (které vedou 
k nedostatku soukromí)450.  

Pojišťovny žádosti transgenderově orientovaných osob pravidelně odmítají. 
Existují neoficiální zprávy o transgenderově orientované osobě v Belgii, která 
byly vyňata ze soukromého zdravotního pojištění ve věci krytí nákladů na 
hospitalizaci, a o pojišťovnách v Nizozemsku, které odmítly uzavřít smlouvy o 
životním pojištění s transgenderově orientovanými žadateli, což mělo za 
následek problémy s financováním hypotéky. 

Sebevražda 

30 procent transgenderově orientovaných respondentů ve studii EuroStudy451 
uvedlo alespoň jeden pokus o sebevraždu v dospělosti. Polovina 
transgenderově orientovaných účastníků jiné švédské studie uvedla, že alespoň 
jednou v životě sebevraždu zvažovali a 21 procent k ní na základě takových 

448 Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007) Engendered Penalties: Transgender and Transsexual 
People’s Experiences of Inequality and Discrimination (Tresty za pohlavní příslušnost: 
zkušenosti transgenderově a transsexuálně orientovaných lidí s nerovností a diskriminací), 
Wetherby: The Equalities Review, s. 46. 

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) Transgender Experiences in Scotland - Research 
Summary (Zkušenosti transgenderově orientovaných osob ve Skotsku – shrnutí výzkumu), 
Edinburgh: Equality Network, s. 15. 

451 Whittle, S, Turner, L, Combs, R, Rhodes, S (2008) Transgender EuroStudy: Legal Survey and 
Focus on the Transgender Experience of Health Care (Právní průzkum a šetření zkušeností 
transgenderově orientovaných osob z oblasti zdravotní péče), Brusel: ILGA-Europe, s. 49 
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úvah přikročilo452. Podobně ve Spojeném království ve studii „Engendered 
Penalties“ 34,4 procent respondentů uvedlo alespoň jeden pokus o sebevraždu 
v dospělosti453. 

Správná praxe: v diskusi u kulatého stolu vyšlo najevo, že v Belgii zřídila 
univerzita v Gentu specializované zdravotnické centrum pro 
transgenderově orientované osoby, které vedou lékaři provádějící 
chirurgické zákroky a léčbu, ale nikoli psychiatři. Lékařský tým pracuje 
na základě předpokladu, že transsexualita je prostě pro některé lidi 
skutečností. Poskytují psychiatrické služby transgenderově orientovaným 
lidem, kteří vykazují duševní obtíže v důsledku stigmatizace, úzkosti a 
jiných souvisejících obav454. 

 

Správná praxe: ve Spojeném království spolupracovalo ministerstvo 
zdravotnictví s komunitou transgenderově orientovaných osob na přípravě 
série letáků a příruček dostupných v tištěné podobě i na internetu a 
zaměřených na všechny aspekty zdravotní péče o transgenderově 
orientované osoby. Jednotlivé příručky zahrnují příručku pro praktické 
lékaře, příručku pro hormonální léčby, léčbu adolescentů a obecné pokyny 
týkající se transgenderově orientovaných osob jako pracovníků a pacientů 
ve zdravotnictví455. 

 

Správná praxe: v Německu poskytuje informační systém pro transsexuály 
Transray.com aktuální informace z prostředí komunity transgenderově 
orientovaných osob. Jedná se o komplexní soubor, který zahrnuje 
transgenderově orientované osoby (4 000), noviny (750), zkratky (200), 
vydavatelství, publikace a články (>8 000), knihy (800), antologie (300), 
rozhlasové pořady (40), filmy (250) a konference (30)456. 

Sport 

452 Statens Folkshälsoinstitut (2005) Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation, Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer, Östersund: FHI, s. 21 a násl. 

453 Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007) Engendered Penalties: Transgender and Transsexual 
People’s Experiences of Inequality and Discrimination (Tresty za pohlavní příslušnost: 
zkušenosti transgenderově a transsexuálně orientovaných lidí s nerovností a diskriminací), 
Wetherby: The Equalities Review, s. 78. 

454 Informace poskytl průzkum Transgender Europe na konzultačním jednání u kulatého stolu o 
boji proti homofobii a transfobii v EU, červen 2008, Kodaň. 

455 Informace poskytl průzkum Transgender Europe na konzultačním jednání u kulatého stolu o 
boji proti homofobii a transfobii v EU, červen 2008, Kodaň. 

456 Informace poskytl průzkum Transgender Europe na konzultačním jednání u kulatého stolu o 
boji proti homofobii a transfobii v EU, červen 2008, Kodaň. 
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V důsledku nových pravidel pro transgenderově orientované sportovce na 
olympijských hrách, kterými se řídí mnoho ostatních orgánů v oblasti sportu, je 
transsexuálním sportovcům v podstatě zakázána účast v soutěžním sportu při 
procesu změny pohlaví po dobu několika let457.  

Toto rozhodnutí pravděpodobně znásobí obecná zjištění, podle nichž je ve 
společnosti u transgenderově orientovaných osob nižší pravděpodobnost účasti 
na sportovní činnosti než u ostatních lidí. Ve švédské studii pouze 29 procent 
transgenderově orientovaných respondentů provozovalo sport pravidelně, 
mnohem méně než homosexuální (45 procent) nebo bisexuální (43 procent) 
respondenti v průzkumu, a dokonce i méně než zbývající část společnosti458. 
Ve skotském průzkumu zkušeností transgenderově orientovaných osob 
46 procent respondentů uvedlo, že nikdy nevyužili žádné sportovní či rekreační 
služby ve Skotsku459. 

Sdělovací prostředky 

Obraz transgenderově orientovaných osob ve sdělovacích prostředcích je často 
zesměšňuje, což ukazuje neznalost jejich života460. Ve filmech jsou 
transgenderově orientované osoby buď mučedníci, nebo bezmocné oběti násilí. 
Tato negativní zobrazení naznačují velmi exotické a nerealistické představy o 
komunitě transgenderově orientovaných osob a současně také přílišné 
zdůrazňování některých aspektů života transgenderově orientovaných osob, 
aniž by se na ně pozornost zaměřila jako na subjekty, které tvoří i živé a 
rozmanité společenství461.  

Problematika azylu  

Některým transgenderově orientovaným osobám se podařilo v několika 
členských státech Evropské unie získat azyl, ačkoli nejsou žádné doklady o 
společné politice. Není známo, zda jsou lidé v azylových řízeních schopni od 
svých hostitelských zemí získat naplnění svých zdravotních potřeb, jako je 
přístup k hormonům a/nebo operaci. Také není známo, zda společné umístění 
s potenciálně transfobními krajany nepředstavuje pro transgenderově 
orientované žadatele o azyl hrozbu nebo zda mají transgenderově orientovaní 

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 
(Transsexuální těla na olympijských hrách. Politika Mezinárodního olympijského výboru pro 
transsexuální sportovce na letních hrách v Aténách v roce 2004), v: Body & Society, sv. 12(3): 
75–102, s. 78. 

458 Statens Folkshälsoinstitut (2005) Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation, Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer, Östersund: FHI, s. 28. 

459 Scottish Transgender Alliance (2008) Transgender Experiences in Scotland - Research 
Summary (Zkušenosti transgenderově orientovaných osob ve Skotsku – shrnutí výzkumu), 
Edinburgh: Equality Network, s. 19. 

460 Na základě příkladů, které shromáždil Justus Eisfeld. 
461 Rozhovor vedený prostřednictvím elektronické pošty s ředitelem nizozemského filmového 

festivalu Transgender Filmfestival dne 14. června 2008. 
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žadatelé o azyl vůbec přístup k místní transgenderově orientované komunitě a 
jejím podpůrným strukturám462. 

Vícenásobná diskriminace  

Skupinou transgenderově orientovaných osob, kterým hrozí vícenásobná 
diskriminace, jsou transgenderově orientované přistěhovalkyně pracující jako 
sexuální pracovnice, mnoho z nich jsou zřejmě přistěhovalkyně bez dokladů. 
Tato skupina lidí je izolovaná, má omezené zdroje a existuje jen málo 
informací o jejich životních podmínkách a zkušenostech. 

Podobně je velmi málo známo o situaci transgenderově orientovaných osob 
z prostředí etnických a/nebo náboženských menšin. Známo však je, že mnoho 
kulturních prostředí lze popsat jako heterosexistická, se strnulým pojetím 
pohlavní příslušnosti, což zvyšuje riziko transfobie463. 

Závažné jsou předsudky, jimž čelí transgenderově orientované osoby se 
zdravotním postižením. Jedním z příkladů je reakce Britského paralympijského 
svazu na zákon o uznání pohlavní příslušnosti. Svaz požádal o výjimku 
vzhledem k tomu, že má „vážné obavy o ochranu zranitelných dospělých a dětí 
a důsledky pro dobrovolné pracovníky v oblasti sportu zdravotně postižených, 
pokud jde o problémy spojené s osobou, která čeká na operaci“464. 

Starší transgenderově orientované osoby byly a jsou marginalizovány v době dospívání, 
dospělosti i v poslední fázi svého života. Protože stárne první generace 
transgenderově orientovaných osob, které mohly podstoupit hormonální a/nebo 
chirurgickou léčbu, vznikají důležité otázky ohledně dlouhodobých účinků 
užívání hormonů při změně pohlaví a léčby těchto osob v domovech pro 
seniory a pečovatelských zařízeních. Důstojnost starších transgenderově 
orientovaných osob, z nichž mnoho svou identitu tajilo, je ohrožena, protože se 
stávají stále závislejší na péči ostatních lidí a přinejmenším z praktických 
důvodů musí nakonec svůj status pohlavní příslušnosti zveřejnit465. 
 

462 Justus Eisfeld, (2008), The situation concerning transphobia and discrimination on grounds of 
gender identity and/or gender expression in the EU Member States (Situace v oblasti transfobie 
a diskriminace na základě pohlavní identity a/nebo vyjádření pohlavní příslušnosti v členských 
státech Evropské unie), Dánský institut pro lidská práva, s. 27–28.  

463 Tee, N, Hegarty, P (2006) Predicting Opposition to the Civil Rights of Trans Persons in the 
United Kingdom (Predikce odporu proti občanským právům transgenderově orientovaných 
osob ve Spojeném království), v: 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 
(Transsexuální těla na olympijských hrách. Politika Mezinárodního olympijského výboru pro 
transsexuální sportovce na letních hrách v Aténách v roce 2004), v: Body & Society, sv. 12(3): 
75–102, s. 90. 

465 Witten, T, Whittle, S (2004) TransPanthers: The Greying of Transgender and the Law 
(Transpanthers. Stárnutí transgenderově orientovaných a právo), Deakin Law Review, sv. 9 
č. 2, 2004. 
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Jedinečným problémům čelí i transgenderově orientované děti a dospívající. Je 
spíše pravděpodobné, že děti nesplňující očekávání podle pohlavní příslušnosti 
budou trpět závažnými důsledky střetů s tresty za své chování, nedůvěrou, 
represemi a nesprávnými diagnózami466. 

Transgenderově orientované osoby, které se identifikují i jako lesbičky, gayové 
či bisexuální, se setkávají se stejnými druhy předsudků, jakým ve společnosti 
čelí ostatní lesbicky, homosexuálně, a bisexuálně orientované osoby, což ještě 
násobí již tak vysokou míru útoků vůči nim. Kromě toho jejich sexuální 
orientace často není plně doceněna nebo se zaměňuje s jejich pohlavní 
identitou. Akceptace v rámci skupin lesbicky, homosexuálně a bisexuálně 
orientovaných osob může být velmi různá v závislosti na skupině. Zatímco 
cross-dressing je v mnoha zemích součástí kultury gayů již dlouhou dobu467, 
akceptace transsexuálních mužů a žen je často velmi nízká.  

Správná praxe: v Německu nabízí internetová stránka pro mladé 
transgenderově orientované osoby, jejich rodinné příslušníky a přátele 
nazvaná „Mladí T – zde jste vždy vítáni!“ informace a výměny zkušeností 
s lidmi v podobné situaci a pomáhá mladým transgenderově orientovaným 
lidem nalézt přátele468.  

Správná praxe: ve Spojeném království vydala organizace Age Concern 
příručku „Plánování dalšího života – transgenderově orientované 
osoby“469. 

 

466 Justus Eisfeld, (2008), The situation concerning transphobia and discrimination on grounds of 
gender identity and/or gender expression in the EU Member States (Situace v oblasti transfobie 
a diskriminace na základě pohlavní identity a/nebo vyjádření pohlavní příslušnosti v členských 
státech Evropské unie), Dánský institut pro lidská práva, s. 32. 

467 Brooks, R (2000) Cross-Dressing in Bulgaria: Gay-Identity, Post-Communist Fear, and 
Magical Love (Cross-Dressing v Bulharsku. Homosexuální identita, postkomunistický strach a 
magická láska), k dispozici na adrese http://bad.eserver.org/issues/2000/50/brooks.html 
(22.5.2008). 

468 Informace poskytl průzkum Transgender Europe na konzultačním jednání u kulatého stolu o 
boji proti homofobii a transfobii v EU, červen 2008, Kodaň. 

469 Viz http://www.ageconcern.org.uk/AgeConcern/equality_human_rights_policy.asp 
(13.6.2008). 
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Závěry 
Lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby 
zažívají homofobii, transfobii a diskriminaci v různých podobách včetně přímé 
i nepřímé diskriminace a homofobní a transfobní šikany a obtěžování. Toto 
jednání má často podobu ponižujících či hanlivých výroků, nadávek, urážek 
nebo slovních útoků. Kromě toho byl ve všech členských státech zjištěn výskyt 
slovních a fyzických útoků na lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby.  

Tato skutečnost ovlivňuje životy lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob různými způsoby. Počínaje nejmladšími 
věkovými skupinami jsou pro gaye a lesbičky ve školách užívány znevažující 
výrazy. Na pracovišti může být obtěžování každodenním jevem. Osoby 
v partnerském vztahu se často nemohou vzájemně zabezpečit jako 
plnohodnotní partneři z právního hlediska. V domovech pro seniory může 
naprosto chybět informovanost o potřebách lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob.  

Negativní postoje k lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaným osobám byly zjištěny ve všech členských státech Evropské unie. 
Někteří občané Evropské unie uvádějí, že by jim bylo nepříjemné mít 
homosexuální osobu za přítele, kolegu či souseda. Některým by bylo také 
nepříjemné, pokud by jejich příbuzný navázal vztah s transgenderově 
orientovanou osobou. Někteří lidé považují lesbicky, homosexuálně, bisexuálně 
a transsexuálně orientované osoby za nezpůsobilé pro práci učitele. Někteří si 
nemyslí, že by lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované 
osoby měly být na veřejných místech vidět. A někteří lidé jsou přesvědčeni, že 
homosexualita je nemoc, která by měla být léčena. 

Nedostatečná viditelnost a rozsah diskriminace 

Tato zpráva ukazuje, že „neviditelnost“ lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob v různých sektorech společnosti v Evropské 
unii je významný problém. Skutečnost, že mnoho lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob nepřiznává otevřeně svůj status, 
může znamenat, že případy, kdy tyto osoby zažívají nebo vnímají diskriminaci, 
se neodrazí ve statistikách nebo se o nich nedozvědí úřady, protože tyto případy 
nejsou oznámeny nebo nahlášeny v rámci stížností k soudnímu projednání.  

Tato studie ukazuje i to, že mnoho lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob si mimo jiné kvůli strachu z homofobie, 
transfobie a diskriminace osvojuje strategii „neviditelnosti“. Také tato strategie 
i nedostatečné povědomí o právech brání lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
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transsexuálně orientovaným osobám oznamovat případy, kdy zažily 
diskriminaci.  

Tento obrázek odpovídá zjištěním většiny vnitrostátních orgánů pro rovné 
zacházení, podle nichž je počet oznámených případů sexuální diskriminace 
v porovnání s ostatními důvody diskriminace nízký. Tyto činitele přispívají 
k tomu, že diskriminace lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob je méně viditelná a je obtížné určit její rozsah. 

Homofobie, transfobie a diskriminace byly v této studii určeny jako jevy 
vylučující lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované 
občany z plné účasti na společenském a politickém životě.  

Zpráva ukazuje, že diskriminace a homofobie znevýhodňují lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby ve všech 
oblastech společenského života, například:  

• Nenávistně motivované trestné činy proti lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaným osobám jsou častým jevem, který 
různým způsobem postihuje lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientované osoby ve všech členských státech. Nízká míra 
oznamování vede k nesouladu mezi oficiálními údaji a skutečným počtem 
nenávistí motivovaných incidentů. 

• V posledních letech zákazy či správní překážky v některých členských 
státech bránily organizacím v pořádání klidných veřejných demonstrací 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob a 
došlo k několika případům násilných útoků na přehlídky a demonstrace 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob. 

• Ve sdělovacích prostředcích nalezneme příklady homofobních výroků, 
které někdy pronášejí významní političtí nebo církevní představitelé. 

• Rodiny lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných 
osob čelí výjimečným problémům v důsledku společenského stigmatu a 
nedostatečného institucionálního uznávání jejich vztahů. 

• Lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby 
jsou na trhu práce vystaveny homofobii a diskriminaci v řadě podob: přímá 
diskriminace, obtěžování, šikana, zesměšňování a společenské „vyřazení ze 
hry“. 

• Případy šikany a obtěžování lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob se vyskytují v prostředí vzdělávacích 
zařízení v celé Evropské unii, v neposlední řadě v podobě slovní 
homofobie a užíváním označení pro gaye, lesbičky či transgenderově 
orientované osoby v hanlivém smyslu. 
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• K případům diskriminace lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob dochází v oblasti zdravotní péče. 
K negativním zkušenostem patří označování sexuální orientace za poruchu 
nebo nemoc a automatický předpoklad, že klienti či pacienti jsou 
heterosexuální. 

• Lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby se 
setkávají se zvláštními obtížemi v procesu žádání o udělení azylu. 

Nedostatek údajů a výzkumu  

Oficiální statistické údaje 

Oficiální údaje o diskriminaci jsou shromažďovány pouze v několika členských 
státech a pouze ve specifických oblastech: 

Trestní právo (homofobní nenávistně motivované trestné činy a nenávistné 
výroky): údaje o počtu oznámení na policii či soudních rozhodnutích jsou 
shromažďovány v Litvě, ve Spojeném království a ve Švédsku. Ve 
zbývajících 24 členských státech nejsou shromažďovány žádné údaje.  

Směrnice o zaměstnanosti: údaje o počtu stížností na diskriminaci na 
základě sexuální orientace shromažďuje Rakousko, Česká republika, 
Kypr, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Rumunsko a 
Švédsko. Ve zbývajících 17 členských státech nejsou k dispozici žádné 
statistické údaje.  

Udělování azylu: údaje o počtu lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob, které využily azylu/doplňkové ochrany 
v důsledku pronásledování na základě sexuální orientace jsou uváděny 
v Rakousku, Belgii, na Kypru, v Lotyšsku a Estonsku. Ve zbývajících 22 
členských státech nejsou k dispozici žádné statistické údaje.  

Je jasné, že výkaznické systémy pro vnitrostátní shromažďování oficiálních 
údajů ve většině členských států buď chybí, nebo jsou nedostatečné.  

Významná mezera v údajích  

Existuje značný nedostatek akademického výzkumu i neoficiálních údajů 
nevládních organizací v oblasti homofobie, transfobie a diskriminace na 
základě sexuální orientace a pohlavní identity v mnoha členských státech a na 
úrovni Evropské unie. Stávající údaje z výzkumu provedeného v různých 
vnitrostátních souvislostech vycházejí z odlišných metodik, což ztěžuje 
provedení srovnávací analýzy rozsahu diskriminace na základě sexuální 
orientace a pohlavní identity v celé Evropské unii ve všech oblastech týkajících 
se lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob. 
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Analýza mezer v údajích ukazuje, že existuje zásadní nedostatek 
kvantitativního a kvalitativního výzkumu a statistických údajů o všech 
tematických oblastech, které tato zpráva zahrnuje. Nejčastěji zkoumanou 
oblastí jsou zřejmě postoje vůči lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaným osobám. Určité výzkumy v některých členských 
státech se zaměřily na oblasti nenávistně motivovaných trestných činů a 
nenávistných výroků, přístupu ke zdravotní péče, trhu práce a vzdělávání. 
Výzkum problematiky transgenderově orientovaných osob, vícenásobné 
diskriminace, náboženství, svobody shromažďování, azylu a sportu je však ve 
všech členských státech Evropské unie do značné míry nedostatečný. 
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Příloha 1 Autoři zpráv o situaci v jednotlivých 
zemích  

Země Jméno 

Belgie Alexis Dewaele a David Paternotte 

Bulharsko Milena Dimitrova, výzkumná pracovnice, Agentura pro sociální výzkum a 
výzkum trhu. 

Česká republika PhDr. Olga Pechová, psycholožka, a Martina Štepánková, právnička  

Dánsko Mads Ted Drud-Jensen, sociolog 

Estonsko Agnes Alvela 

Finsko Kati Mustola, profesorka sociologie, univerzita Helsinky 

Francie Natacha Chetcuti 

Irsko Judy Walsh, vyučující práva a vedoucí Studií rovného zacházení, 
univerzita v Dublinu, a výzkumná stipendistka programu Ad Astra 
Catherine Conlon, univerzita v Dublinu 
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Itálie Chiara Bertone, výzkumná pracovnice a vyučující, univerzita Piemonte 
Orientale 

Kypr Nicos Trimikliniotis, docent a ředitel, Centrum pro studium migrace, 
mezietnických a pracovních vztahů při univerzitě v Nikósii (Intercollege), a 
Stavros Stavrou Karayanni 

Litva Arturas Tereskinas, docent sociologie, Univerzita Vytautase Magnuse 

Lotyšsko Victor Makarov 

Lucembursko Christel Baltes-Loehr, docent, Roby Antony, Pia Back, Marion Huss, 
Adrienne Ouafo a Sandy Vitali 

Maďarsko  Judit Takács, Phd, Maďarská akademie věd 

Malta Marceline Naudi, Phd 

Německo Dominic Frohn a Patrick Stärke 

Nizozemsko Projektový tým 

Polsko Ireneusz Krzeminski, profesor, univerzita Varšava 

Portugalsko Teresa Líbano Monteiro, výzkumná pracovnice a docentka, Verónica 
Policarpo, studentka doktorandského studia a Francisco Vieira da Silva, 
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výzkumný pracovník, Institut sociálních věd, univerzita Lisabon 

Rakousko Gudrun Hauer a Kurt Krickler 

Rumunsko Florin Buhuceanu, předseda nevládní organizace pro lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby Accept. 

Řecko Miltos Pavlou 

Slovensko Paula Jójárt, výzkumná pracovnice, Univerzita Komenského, a Roman 
Kollárik 

Slovinsko Roman Kuhar, docent, Mírový institut, Lublaň  

Španělsko Kerman Calvo 

Švédsko Ulrika Westerlund, novinářka a místopředsedkyně RFSL 

Spojené království  Surya Monro, výzkumná pracovnice v sociální oblasti 
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Příloha 2 Elektronický dotazník pro zúčastněné 
subjekty  
Úvod 
 
Srovnávací studie diskriminace lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob v Evropské unii 
 
Tento dotazník je součástí srovnávací studie diskriminace lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob v Evropské 
unii. Dotazník obsahuje řadu otázek podle oblasti zaměření vaší 
organizace. 
 
Dotazník má tři části.  
 
1. Část určenou k popisu vaší organizace 
 
2. Část, která má zjistit hodnocení aktuální situace v oblasti diskriminace a 
nerovného zacházení s lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovanými osobami ve vaší zemi. 
 
3. Část, která má získat přehled o činnosti nevládních organizací, 
vnitrostátních orgánů pro rovné zacházení a vládních organizací v oblasti 
diskriminace a nerovného zacházení s lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovanými osobami. 
 
 
Jménem Dánského institutu pro lidská práva a firmy COWI vám 
děkujeme za čas, který jste vyplnění dotazníku věnovali.  
 
Pro přechod k dotazníku použijte prosím tlačítko „Zahájit pohovor“. 
 
Otázky pro charakterizaci vaší organizace. 
 
1. Uveďte prosím, v jaké zemi má vaše organizace sídlo? 

  Rakousko 
  Finsko 
  Belgie 
  Bulharsko 
  Kypr 
  Česká republika 
  Dánsko 
  Francie 
  Lucembursko 
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  Švédsko 
  Španělsko 
  Slovinsko 
  Slovensko 
  Rumunsko 
  Portugalsko 
  Polsko 
  Estonsko 
  Malta 
  Spojené království  
  Litva 
  Lotyšsko 
  Itálie 
  Irsko 
  Maďarsko  
  Řecko 
  Německo 
  Nizozemsko 

 
2. Uveďte prosím druh organizace 

 Veřejný orgán (nejedná-li se o veřejný orgán vnitrostátní orgán pro 
rovné zacházení)  

 Vnitrostátní orgán pro rovné zacházení  
 Nevládní organizace 

 
Otázky pro charakterizaci vaší organizace. 
[na tuto otázku by měly odpovídat pouze nevládní organizace] 
3. Uveďte prosím cílovou skupinu (cílové skupiny) organizace 

  Gayové 
  Lesbičky 
  Bisexuálové 
  Transgenderově orientované osoby 

 
[na tuto otázku by měly odpovídat pouze jiné než nevládní organizace] 
4. Uveďte prosím oblasti zájmu organizace  

  Trestní právo (např. nenávistně motivované trestné činy) 
  Rodinná a sociální problematika 
  Trh práce 
  Azyl a slučování rodin 
  Vzdělávání  
  Zdravotní péče  
  Náboženství 
  Sport 
  Sdělovací prostředky 
  Transgenderová problematika 
  Jiné (otevřené textové pole) 
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Obecné mínění 
Vaše hodnocení obecného mínění veřejnosti o lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osobách. 
Uveďte prosím, jak hodnotíte obecnou míru akceptace lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob ve vaší zemi. 
 
5. Lesbičky  

  1. Neakceptuje je nikdo 
  2. Akceptuje je menšina 
  3. Akceptuje je polovina lidí 
  4. Akceptuje je většina 
  5. Akceptují je všichni 
 Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
6. Gayové  

 1. Neakceptuje je nikdo 
 2. Akceptuje je menšina 
 3. Akceptuje je polovina lidí 
 4. Akceptuje je většina 
 5. Akceptují je všichni 
 Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 
 

7. Bisexuálové  
 1. Neakceptuje je nikdo 
 2. Akceptuje je menšina 
 3. Akceptuje je polovina lidí 
 4. Akceptuje je většina 
 5. Akceptují je všichni 
 Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
8. Transgenderově orientované osoby  

 1. Neakceptuje je nikdo 
 2. Akceptuje je menšina 
 3. Akceptuje je polovina lidí 
 4. Akceptuje je většina 
 5. Akceptují je všichni 
 Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
Trestní právo, svoboda shromažďování/projevu 
Vaše hodnocení možnosti lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob dovolávat se svých politických práv a účastnit se veřejného 
života. 
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9. Uveďte prosím své hodnocení příležitostí lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob projevovat/veřejně 
vyjadřovat zájmy v otázkách týkajících se svobody shromažďování a 
projevu v porovnání s ostatními lidmi (např. při plánování a účasti na 
přehlídkách, vyjadřování názorů ve sdělovacích prostředcích, zakládání 
sdružení).  

 1. Žádné příležitosti 
 2. Málo příležitostí 
 3. Částečné příležitosti 
 4. Mnoho příležitostí 
 5. Rovné příležitosti 
  Nevím 
  Nelze použít/není relevantní 

 
10. Uveďte prosím, zda ve vaší zemi existují oficiální pravidla, pokyny atd. 
omezující konkrétně lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientované osoby při výkonu jejich práva na svobodu shromažďování či 
projevu (v některých evropských zemích určité politické skupiny na 
základě zvláštních právních předpisů nesmí pořádat protestní pochody či 
kandidovat na politické funkce).  

  Ano 
  Ne 
  Nevím 
  Nelze použít/není relevantní 

 
11. Pokud ano, mohli byste uvést název právního předpisu či postupu?  

  Vložte text 
 
Trestní právo, svoboda shromažďování 
Vaše hodnocení příležitosti lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob dovolávat se svých politických práv a účastnit se veřejného 
života lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob. 
 
Uveďte prosím, jak hodnotíte uznávání lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob jako rovných účastníků v politické sféře ve 
vaší zemi (např. volitelnost do politické funkce v případě otevřeně lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně či transsexuálně orientované osoby)  
 
12. Lesbičky  

  1. Žádné uznání 
  2. Částečné uznání  
  3. Většinové uznání 
  4. Téměř plné uznání 
  5. Naprosté uznání 
  Nevím 
  Nelze použít/není relevantní 
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13. Gayové  
 1. Žádné uznání 
 2. Částečné uznání  
 3. Většinové uznání 
 4. Téměř plné uznání 
 5. Naprosté uznání 
 Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
14. Bisexuálové  

 1. Žádné uznání 
 2. Částečné uznání  
 3. Většinové uznání 
 4. Téměř plné uznání 
 5. Naprosté uznání 
 Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
15. Transgenderově orientované osoby  

 1. Žádné uznání 
 2. Částečné uznání  
 3. Většinové uznání 
 4. Téměř plné uznání 
 5. Naprosté uznání 
 Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
Trestní právo, právní ochrana 
Vaše hodnocení právního statusu lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob ve vaší zemi. 
 
Uveďte prosím, jak hodnotíte míru právní ochrany lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob před diskriminací / nerovným 
zacházením. 
 
16. Sociální právo (např. přístup k dávkám sociálního zabezpečení)  

  1. Žádná ochrana 
  2. Malá ochrana 
  3. Částečná ochrana 
  4. Dobrá ochrana  
  5. Vysoká ochrana 
  Nevím 
  Nelze použít/není relevantní 
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17. Regulace trhu práce (např. neposkytování zaměstnaneckých výhod pro 
partnery stejného pohlaví)  

  1. Žádná ochrana 
  2. Malá ochrana 
  3. Částečná ochrana 
  4. Dobrá ochrana  
  5. Vysoká ochrana 
  Nevím 
  Nelze použít/není relevantní 

 
18. Právní předpisy pro úpravu majetkových práv (např. některé osoby 
nesmí vlastnit či kupovat určité věci)  

  1. Žádná ochrana 
  2. Malá ochrana 
  3. Částečná ochrana 
  4. Dobrá ochrana  
  5. Vysoká ochrana 
  Nevím 
  Nelze použít/není relevantní 

 
19. Náboženské předpisy (např. omezení přístupu k jistým církevním 
obřadům pod hrozbou sankce ze zákona)  

  1. Žádná ochrana 
  2. Malá ochrana 
  3. Částečná ochrana 
  4. Dobrá ochrana  
  5. Vysoká ochrana 
  Nevím 
  Nelze použít/není relevantní 

 
20. Rodinné právo (např. některé právní předpisy platí pouze pro 
heterosexuální páry, a tím zacházejí odlišně s partnerstvími osob stejného 
pohlaví)  

  1. Žádná ochrana 
  2. Malá ochrana 
  3. Částečná ochrana 
  4. Dobrá ochrana  
  5. Vysoká ochrana 
  Nevím 
  Nelze použít/není relevantní 

 
21. Daňové právo (např. některé daňové úlevy jsou stanoveny pro 
heterosexuální páry, a nikoli pro ostatní)  

  1. Žádná ochrana 
  2. Malá ochrana 
  3. Částečná ochrana 
  4. Dobrá ochrana  

 165 

Př
ek

lad
 ne

ov
ěře

n



  5. Vysoká ochrana 
  Nevím 
  Nelze použít/není relevantní 

 
22. Politická práva (např. svoboda shromažďování a právo na rovný 
přístup k veřejnému financování politické činnosti).  

  1. Žádná ochrana 
  2. Malá ochrana 
  3. Částečná ochrana 
  4. Dobrá ochrana  
  5. Vysoká ochrana 
  Nevím 
  Nelze použít/není relevantní 

 
23. Imigrační právní předpisy (např. zda je pronásledování z důvodu 
sexuální orientace uznáváno jako důvod pro azyl)  

  1. Žádná ochrana 
  2. Malá ochrana 
  3. Částečná ochrana 
  4. Dobrá ochrana  
  5. Vysoká ochrana 
  Nevím 
  Nelze použít/není relevantní 

 
Trestní právo, nenávistně motivované trestné činy 
Jak posuzujete status lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob, pokud jde o obtěžování a útoky na základě sexuální 
orientace ve vaší zemi (tzv. nenávistně motivované trestné činy) 
 
24. Uveďte prosím, jak posuzujete míru útoků a případů obtěžování 
z důvodu sexuální orientace.  

  1. Žádné/nízká míra 
  2. Spíše nízká míra 
  3. Střední míra 
  4. Spíše vysoká míra 
  5. Vysoká míra 
  Nevím 
  Nelze použít/není relevantní 

 
Vaše hodnocení statusu lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob, pokud jde o obtěžování a útoky na základě sexuální 
orientace (tzv. nenávistně motivované trestné činy) 
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25. Uveďte prosím své hodnocení způsobu, jakým se příslušné veřejné 
orgány zabývají nenávistně motivovanými trestnými činy vůči lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaným osobám 
v porovnání s útoky na ostatní lidi.  

 1. Neberou problém vážně 
 2. Berou jej málo vážně 
 3. Berou jej spíše vážně 
 4. Berou jej vážně 
 5. Berou jej velmi vážně 
 Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
Rodinná a sociální problematika 
Vaše hodnocení situace lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob v oblasti rodinné a sociální problematiky. 
 
26. Uveďte prosím, zda je možné ve vaší zemi uzavřít veřejně potvrzené a 
registrované partnerství osob stejného pohlaví.  

 Ano 
  Ne 
  Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
27. Uveďte prosím, jako hodnotíte míru správních a procesních překážek 
při životě v partnerství osob stejného pohlaví, které není veřejně potvrzeno, 
ve vaší zemi (např. v neregistrovaném partnerství).  

  1. Mnoho překážek/obtíží 
 2. Spíše mnoho překážek/obtíží 
 3. Částečné překážky/obtíže 
 4. Spíše málo překážek/obtíží 
 5. Žádné překážky/obtíže 
 Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
28. Partnerství osob stejného pohlaví v mé zemi lze potvrdit či uznat: 
(např. právní předpisy je povolují a dle svých podmínek považují za 
platné) (je povoleno více odpovědí).  

  Na základě obecného právního předpisu 
  Na základě zvláštního právního předpisu  
  Jinak (např. obecní úřady), pokud ano, uveďte níže 
 Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 
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29. Uveďte prosím, jak hodnotíte, zda veřejné orgány nabízejí stejný 
přístup k veřejným službám párům osob stejného pohlaví jako 
heterosexuálním párům (např. pokud jde o uznávání partnerů stejného 
pohlaví ve školách či nemocnicích.  

  1. Žádný přístup/omezený přístup 
  2. Spíše omezený přístup 
 3. Částečný přístup 
 4. Spíše vysoký přístup 
 5. Vysoký přístup 
 Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
[Odpovězte, pouze jste-li nevládní organizace:] 
Trh práce 
Vaše hodnocení lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob ve vztahu k příležitostem na trhu práce. 
 
30. Uveďte prosím, jak hodnotíte rovnost příležitostí získat zaměstnání pro 
lesbicky, homosexuálně a bisexuálně orientované osoby v porovnání 
s heterosexuály (např. bude-li zveřejnění sexuální orientace uchazeče 
nevýhodou při získávání zaměstnání oproti heterosexuálnímu uchazeči).  

 1. Nerovné příležitosti 
 2. Spíše nerovné příležitosti 
 3. Částečně rovné příležitosti 
 4. Spíše rovné příležitosti 
 5. Rovné příležitosti 
  Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
31. Uveďte prosím, jak hodnotíte rovnost příležitostí získat zaměstnání pro 
transgenderově orientované osoby v porovnání s heterosexuály (např. 
bude-li otevřeně transgenderově orientovaná osoba při získávání 
zaměstnání znevýhodněna oproti ostatním).  

 1. Nerovné příležitosti 
 2. Spíše nerovné příležitosti 
 3. Částečně rovné příležitosti 
 4. Spíše rovné příležitosti 
 5. Rovné příležitosti 
  Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
Uveďte prosím, jak hodnotíte rovnost příležitostí kariérního postupu 
v zaměstnání pro lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientované osoby v porovnání s ostatními. 
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32. Lesbičky  
 1. Nerovné příležitosti 
 2. Spíše nerovné příležitosti 
 3. Částečně rovné příležitosti 
 4. Spíše rovné příležitosti 
 5. Rovné příležitosti 
  Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
33. Gayové  

 1. Nerovné příležitosti 
 2. Spíše nerovné příležitosti 
 3. Částečně rovné příležitosti 
 4. Spíše rovné příležitosti 
 5. Rovné příležitosti 
  Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
34. Bisexuálové  

 1. Nerovné příležitosti 
 2. Spíše nerovné příležitosti 
 3. Částečně rovné příležitosti 
 4. Spíše rovné příležitosti 
 5. Rovné příležitosti 
  Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
35. Transgenderově orientované osoby  

 1. Nerovné příležitosti 
 2. Spíše nerovné příležitosti 
 3. Částečně rovné příležitosti 
 4. Spíše rovné příležitosti 
 5. Rovné příležitosti 
  Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
Uveďte prosím, jak hodnotíte rovnost mezd (mzdy včetně zaměstnaneckých 
výhod a příjmu společníků) za stejnou práci pro lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientované osoby v porovnání s ostatními. 
 
36. Lesbičky  

 1. Nerovná mzda 
  2. Spíše nerovná mzda 
  3. Částečně rovná mzda 
  4. Spíše rovná mzda 
  5. Rovná mzda 
  Nevím 
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  Nelze použít/není relevantní 
 
37. Gayové  

  1. Nerovná mzda 
  2. Spíše nerovná mzda 
  3. Částečně rovná mzda 
  4. Spíše rovná mzda 
  5. Rovná mzda 
  Nevím 
  Nelze použít/není relevantní 

 
 
38. Bisexuálové  

  1. Nerovná mzda 
  2. Spíše nerovná mzda 
  3. Částečně rovná mzda 
  4. Spíše rovná mzda 
  5. Rovná mzda 
  Nevím 
  Nelze použít/není relevantní 

 
 
39. Transgenderově orientované osoby  

  1. Nerovná mzda 
  2. Spíše nerovná mzda 
  3. Částečně rovná mzda 
  4. Spíše rovná mzda 
  5. Rovná mzda 
  Nevím 
  Nelze použít/není relevantní 

 
 
 
Azyl a slučování rodin 
Vaše hodnocení lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob ve vztahu k azylu a slučování rodin. 
 
40. Uveďte prosím, jak hodnotíte obecné povědomí veřejných orgánů o 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osobách 
žádajících o azyl a párech osob stejného pohlaví usilujících o sjednocení 
rodiny.  

 1. Žádné/nízké povědomí 
 2. Spíše nízké povědomí 
 3. Částečné povědomí 
 4. Spíše vysoké povědomí 
 5. Široké povědomí 
 Nevím 
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 Nelze použít/není relevantní 
 
41. Uveďte prosím, jak hodnotíte význam, který veřejné orgány přikládají 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaným 
žadatelům o azyl, kteří žádají o status uprchlíka?  

 1. Žádný význam 
 2. Přikládají malý význam 
 3. Přikládají částečný význam 
 4. Přikládají spíše vysoký význam 
 5. Přikládají vysoký význam 
 Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
[Na tuto otázku by měly odpovídat pouze nevládní organizace.] 
 
42. Uveďte prosím, jak hodnotíte důležitost zvláštní pozornosti věnované 
komunitou lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob stejně orientovaným žadatelům o azyl a párům osob 
stejného pohlaví usilujícím o sjednocení rodiny.  

 1. Není důležitá 
 2. Spíše důležitá  
 3. Částečně důležitá 
 4. Důležitá 
 5. Velmi důležitá 
 Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
Vzdělávání 
Vaše hodnocení situace lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob v oblasti problematiky vzdělávání. 
Uveďte prosím, jak hodnotíte obecnou míru akceptace lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob ze strany zaměstnanců 
vzdělávacích zařízení na následujících úrovních systému školství: 
 
43. Základní vzdělávání (základní škola 0–9 let)  

 1. Žádná/nízká míra akceptace 
 2. Nízká míra akceptace 
 3. Částečná míra akceptace 
 4. Spíše vysoká míra akceptace 
 5. Vysoká míra akceptace 
 Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
44. Vyšší střední vzdělávání (např. gymnázium)  

 1. Žádná/nízká míra akceptace 
 2. Nízká míra akceptace 
 3. Částečná míra akceptace 
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 4. Spíše vysoká míra akceptace 
 5. Vysoká míra akceptace 
  Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
45. Pomaturitní jiné než terciární vzdělávání (kratší vzdělávání v délce 0,5–

2 let)  
 1. Žádná/nízká míra akceptace 
 2. Nízká míra akceptace 
 3. Částečná míra akceptace 
 4. Spíše vysoká míra akceptace 
 5. Vysoká míra akceptace 
  Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
46. Terciární vzdělávání úrovně B (odborná/profesní příprava v délce 3–4 
let)  

 1. Žádná/nízká míra akceptace 
 2. Nízká míra akceptace 
 3. Částečná míra akceptace 
 4. Spíše vysoká míra akceptace 
 5. Vysoká míra akceptace 
 Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
47. Terciární vzdělávání úrovně A (vysokoškolské vzdělávání či výzkum 
v délce 3–8 let)  

 1. Žádná/nízká míra akceptace 
 2. Nízká míra akceptace 
 3. Částečná míra akceptace 
 4. Spíše vysoká míra akceptace 
 5. Vysoká míra akceptace 
 Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
Uveďte prosím, jak hodnotíte obecnou míru akceptace lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob ze strany ostatních studentů ve 
škole na následujících úrovních systému školství: 
 
48. Základní vzdělávání (základní škola v délce 0–9 let)  

 1. Žádná/nízká míra akceptace 
 2. Nízká míra akceptace 
 3. Částečná míra akceptace 
 4. Spíše vysoká míra akceptace 
 5. Vysoká míra akceptace 
  Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 
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49. Vyšší střední vzdělávání (např. gymnázium)  

 1. Žádná/nízká míra akceptace 
 2. Nízká míra akceptace 
 3. Částečná míra akceptace 
 4. Spíše vysoká míra akceptace 
 5. Vysoká míra akceptace 
 Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
50. Pomaturitní jiné než terciární vzdělávání (kratší vzdělávání v délce 0,5–

2 let)  
 1. Žádná/nízká míra akceptace 
 2. Nízká míra akceptace 
 3. Částečná míra akceptace 
 4. Spíše vysoká míra akceptace 
 5. Vysoká míra akceptace 
 Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
51. Terciární vzdělávání úrovně B (odborná/profesní příprava v délce 3–4 
let)  

 1. Žádná/nízká míra akceptace 
 2. Nízká míra akceptace 
 3. Částečná míra akceptace 
 4. Spíše vysoká míra akceptace 
 5. Vysoká míra akceptace 
 Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
52. Terciární vzdělávání úrovně A (vysokoškolské vzdělávání či výzkum 
v délce 3–8 let)  

 1. Žádná/nízká míra akceptace 
 2. Nízká míra akceptace 
 3. Částečná míra akceptace 
 4. Spíše vysoká míra akceptace 
 5. Vysoká míra akceptace 
 Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
Uveďte prosím, jak hodnotíte míru, v níž výukové osnovy přihlížejí 
k problematice lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob na následujících úrovních systému školství: 
 
53. Základní vzdělávání (základní škola v délce 0–9 let)  

 1. Nepřihlížejí 
 2. Málo přihlížejí 
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 3. Částečně přihlížejí 
 4. Do velké míry přihlížejí 
 5. Vysoce přihlížejí 
 Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
54. Vyšší střední vzdělávání (např. gymnázium)  

 1. Nepřihlížejí 
 2. Málo přihlížejí 
 3. Částečně přihlížejí 
 4. Do velké míry přihlížejí 
 5. Vysoce přihlížejí 
 Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
55. Pomaturitní jiné než terciární vzdělávání (kratší vzdělávání v délce 0,5–

2 let)  
 1. Nepřihlížejí 
 2. Málo přihlížejí 
 3. Částečně přihlížejí 
 4. Do velké míry přihlížejí 
 5. Vysoce přihlížejí 
 Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
56. Terciární vzdělávání úrovně B (odborná/profesní příprava v délce 3–4 

let)  
 1. Nepřihlížejí 
 2. Málo přihlížejí 
 3. Částečně přihlížejí 
 4. Do velké míry přihlížejí 
 5. Vysoce přihlížejí 
 Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
57. Terciární vzdělávání úrovně A (vysokoškolské vzdělávání či výzkum 
v délce 3–8 let)  

 1. Nepřihlížejí 
 2. Málo přihlížejí 
 3. Částečně přihlížejí 
 4. Do velké míry přihlížejí 
 5. Vysoce přihlížejí 
  Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 
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Zdravotní péče  
Vaše hodnocení situace lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob v oblasti zdravotní péče. 
 
58. Uveďte prosím, jak hodnotíte obecný postoj pracovníků v oblasti 
zdravotní péče ke zvláštním potřebám lesbicky, homosexuálně, bisexuálně 
a transsexuálně orientovaných osob (např. lesbičky žádající o umělé 
oplodnění nebo uznání partnerů stejného pohlaví za příbuzné/rodinné 
příslušníky).  

 1. Negativní postoj 
 2. Spíše negativní postoj 
 3. Neutrální postoj 
 4. Spíše pozitivní postoj 
 5. Pozitivní postoj 
 Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
59. Uveďte prosím, jak hodnotíte obecný postoj pracovníků v oblasti 
zdravotní péče ke gayům infikovaným virem HIV/AIDS.  

 1. Negativní postoj 
 2. Spíše negativní postoj 
 3. Neutrální postoj 
 4. Spíše pozitivní postoj 
 5. Pozitivní postoj 
 Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
Náboženství 
Jak hodnotíte uznání lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob v rámci hlavních náboženství. 
 
60. Partnerství osob stejného pohlaví v mé zemi může potvrdit či uznat: 
(např.: zda je povoluje církev a považuje je podle svých vlastních 
podmínek za platné) (je povoleno více odpovědí).  

  Oficiální náboženství mé země 
  Ostatní náboženství v zemi 
  Nevím/není relevantní 

 
Sport 
Vaše hodnocení situace lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 
orientovaných osob v oblasti sportu. 
 
61. Uveďte prosím, jak hodnotíte míru, v níž mohou lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované osoby otevřeně 
přiznat svou sexuální orientaci při soukromém provozování sportu  

 1. Žádné možnosti 
 2. Málo možností 
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 3. Částečné možnosti 
 4. Spíše vysoká míra možností 
 5. Vysoká míra možností 
  Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
62. Uveďte prosím, jak hodnotíte obecnou míru akceptace otevřeně 
lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob při 
provozování sportu.  

 1. Žádná/nízká míra akceptace 
 2. Nízká míra akceptace 
 3. Částečná míra akceptace 
 4. Spíše vysoká míra akceptace 
 5. Vysoká míra akceptace 
  Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
Sdělovací prostředky 
Jak hodnotíte způsob, jakým k lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaným osobám přistupují veřejnoprávní sdělovací 
prostředky (televize, noviny, internetové stránky veřejnoprávních stanic, 
internet atd.). 
 
63. Uveďte prosím, jak hodnotíte obecný přístup k lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaným osobám ve sdělovacích 
prostředcích.  

 1. Negativní přístup 
 2. Spíše negativní přístup 
 3. Neutrální přístup 
 4. Spíše pozitivní přístup 
 5. Pozitivní přístup 
  Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
64. Uveďte prosím, jak hodnotíte stereotypizaci obrazu lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob ve 
sdělovacích prostředcích v porovnání s uváděním propracovanějšího 
popisu.  

 1. Naprosto stereotypní obraz 
 2. Spíše stereotypní obraz 
 3. Stejná míra stereotypního i propracovaného obrazu 
 4. Spíše popracované popisy 
 5. Propracované popisy 
  Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 

 176 

Př
ek

lad
 ne

ov
ěře

n



Transgenderová problematika 
Vaše hodnocení situace transgenderově orientovaných osob. 
 
65. Uveďte prosím, jak hodnotíte obecné povědomí veřejnosti o 
transgenderově orientovaných osobách.  

 1. Žádné/nízké povědomí 
 2. Spíše nízké povědomí 
 3. Částečné povědomí 
 4. Spíše vysoké povědomí 
 5. Široké povědomí 
  Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
66. Uveďte prosím, jak hodnotíte povědomí veřejných orgánů o 
transgenderově orientovaných osobách.  

 1. Žádné/nízké povědomí 
 2. Spíše nízké povědomí 
 3. Částečné povědomí 
 4. Spíše vysoké povědomí 
 5. Široké povědomí 
  Nevím 

Nelze použít/není relevantní 
 
67. Uveďte prosím, jak je důležité, zda veřejné orgány věnují zvláštní 
pozornost transgenderově orientovaným osobám s ohledem na riziko 
sociálního vyloučení.  

 1. Není důležité  
 2. Spíše důležité 
 3. Částečně důležité 
 4. Důležité 
 5. Velmi důležité 
  Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
68. Uveďte prosím, jak hodnotíte míru diskriminace transgenderově 
orientovaných osob v rámci komunity lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob.  

 1. Vysoká míra 
 2. Spíše vysoká míra 
 3. Střední míra 
 4. Spíše nízká míra 
 5. Žádné/nízká míra 
  Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 
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69. Uveďte prosím, jak hodnotíte míru, v níž do práce své organizace 
začleňujete transgenderově orientované osoby jako samostatnou 
podskupinu  

 1. V žádné míře 
 2. V malé míře 
 3. V částečné míře 
 4. Ve spíše vysoké míře 
 5. Ve vysoké míře 
  Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
O práci vaší organizace v oblasti homofobie a diskriminace 
Účelem otázek je shromáždit údaje o práci, která se v Evropě provádí v oblasti 
homofobie a diskriminace na základě sexuální orientace. 
 
70. Má vaše organizace nějaké písemné dokumenty, přehledy nebo zprávy o 
aktuálním stavu situace lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a 
transsexuálně orientovaných osob?  

  Ano 
  Ne 
  Nevím 
 Nelze použít/není relevantní 

 
71. Uveďte prosím některé z oblastí, kterými se zabýváte v písemné 

dokumentaci.  
  Obecné mínění 
  Trh práce 
  Etnické menšiny 
  Rodinná a sociální problematika 
  Svoboda shromažďování 
  Trestní právo 
  Nenávistně motivované trestné činy 
  Vzdělávání 
  Zdravotní péče  
  Sport 
  Sdělovací prostředky 
  Transgenderová problematika 
  Jiné (uveďte prosím ostatní významné oblasti) 

 
72. Je-li to možné, uveďte některé názvy dokumentů, přehledů nebo zpráv o 
zmíněných oblastech.  

  Vložte text 
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73. Máte-li příklady správné praxe ve své organizaci / prováděné vaší 
organizací, uveďte je prosím (např. vzdělávání státních úředníků v oblasti 
problematiky menšin či antidiskriminační iniciativy včetně sexuální 
orientace). Nemáte-li žádné poznámky, nechte prosím pole nevyplněné.  

  Vložte text 
 
74. Máte-li další poznámky k tématu diskriminace lesbicky, homosexuálně, 
bisexuálně a transsexuálně orientovaných osob významné konkrétně pro 
vaši zemi, uveďte je prosím. Nemáte-li žádné poznámky, nechte prosím 
pole nevyplněné.  

  Vložte text 
 
 [Odpovězte, pouze jste-li nevládní organizace či orgán pro rovné zacházení:] 
 
75. Organizace DIHR a COWI by vás chtěly během dubna/května 
navštívit. Víte-li o tématech, která byste chtěli otevřít a projednat s námi, 
uveďte je prosím.  

  Vložte text 
 
76. Máte-li jakékoli další otázky poznámky k průzkumu, uveďte je prosím.  

  Vložte text 
 
Pro uložení odpovědí a ukončení dotazníku prosím použijte tlačítko „další“. 
Děkujeme za váš příspěvek k průzkumu. 
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