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Priekšvārds 
2008. gada 18. decembrī ANO Ģenerālā asambleja izskatīja stingru deklarāciju, 
kuras projektu Eiropas Savienības vārdā bija sagatavojusi Francija un 
Nīderlande un kuras atbalstītāju vidū bija sešdesmit sešas valstis no visiem 
reģioniem. Tā aicināja visā pasaulē dekriminalizēt homoseksuālismu un 
nosodīja cilvēktiesību pārkāpumus dzimumorientācijas un dzimumidentitātes 
dēļ. 

Eiropas Savienībā EK Līguma 13. pants aizliedz jebkādu diskrimināciju 
dzimumorientācijas dēļ, un ES Pamattiesību harta ir pirmā starptautiskā 
cilvēktiesību harta, kurā skaidri minēts termins „dzimumorientācija”. Tiesiskais 
pētījums, kuru publicējām 2008. gada jūnijā, liecina, ka 18 ES dalībvalstis jau 
nodrošina samērā plašu aizsardzību pret diskrimināciju dzimumorientācijas dēļ, 
bet 2008. gada jūlijā Eiropas Komisija ierosināja stingrāku ES mēroga 
aizsardzību pret jebkāda veida diskrimināciju. 

Tomēr sociālā situācija ir satraucoša. Pēdējos gados daudzi notikumi ES 
dalībvalstīs, piemēram, geju un lesbiešu parādes gājienu jeb praida aizliegšana, 
naidīgi politiķu izteikumi un neiecietīgi reliģisko līderu izteikumi, ir bijuši kā 
trauksmes signāli un raisījuši jaunas diskusijas par homofobijas mērogiem un 
diskrimināciju pret lesbietēm, gejiem, biseksuāļiem, transseksuāļiem un 
transpersonām (LGBT) Eiropas Savienībā. Šie notikumi ir likuši Eiropas 
Parlamentam 2005. gadā pieņemt rezolūciju, kurā nosodīta homofobija un 
diskriminācija dzimumorientācijas dēļ. 

Divus gadus vēlāk – 2007. gada vasarā – Eiropas Parlaments uzdeva 
jaunizveidotajai Pamattiesību aģentūrai sagatavot visaptverošu salīdzinošo 
ziņojumu par visām ES dalībvalstīm, raksturojot situāciju homofobijas jomā un 
saistībā ar diskrimināciju dzimumorientācijas dēļ. Tādēļ Aģentūra 2007. un 
2008. gadā īstenoja apjomīgu tiesiskās un sociālās izpētes projektu. 

Šis visaptverošais ziņojums, ko veido divas daļas, proti, tiesiskā un sociālā 
analīze, ir iesniegts Eiropas Parlamentā un tā Pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu komitejā, pamatojot nepieciešamību rīkoties, lai ievērotu, aizsargātu 
un atbalstītu LGBT personu pamattiesības visā Eiropas Savienībā. 

Šajā publikācijā iekļautā sociālā analīze ir balstīta uz datiem un citu 
informāciju, kas atrodama valstu pārskatos par visām ES dalībvalstīm. Unikāls 
materiāls tika apkopots tiešās intervijās ar LGBT personu NVO, līdztiesības 
organizācijām un valsts un pašvaldību iestādēm visās dalībvalstīs, kā arī veicot 
ieinteresēto pušu aptauju anketēšanas veidā. Šie jaunie dati tika salīdzināti ar 
pašreizējo akadēmisko pētījumu rūpīgiem izvērtējumiem un Eurobarometer 
apsekojumiem, lai sagatavotu mūsu pārskata otro daļu – plašu sociālo analīzi, 
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kas papildina Pamattiesību aģentūras tiesisko analīzi, kuru nodeva atklātībā 
2008. gada jūnijā.  

Paveiktais darbs liecina, ka pašreizējā cilvēktiesību situācija attiecībā uz 
lesbietēm, gejiem, biseksuāļiem, transseksuāļiem un transpersonām nav 
apmierinoša. Daudzas LGBT personas izjūt diskrimināciju, iebiedēšanu un 
vajāšanu, taču tika apzināti arī fizisku uzbrukumu gadījumi, un tas raisa daudz 
lielākas bažas. Skolās gejus un lesbietes apzīmē ar noniecinošiem vārdiem. 
Vajāšana var būt ikdienišķa parādība darbavietās. Attiecības bieži vien nav 
iespējams savstarpēji nodrošināt pilnvērtīgā tiesiskā partnerībā. Veco ļaužu 
mītnēs ļoti reti ir izpratne par LGBT personu vajadzībām. Šādos apstākļos 
„nepamanāmība” kļūst par izdzīvošanas stratēģiju. Eiropas Savienībā, kas ir 
balstīta uz tādiem principiem kā vienāda attieksme un tiesiskā 
nediskriminēšana, tas nav pieņemami. 

Kas būtu jādara?  

Lai efektīvi apkarotu pamattiesību pārkāpumus, vispirms ir nepieciešamas 
skaidras politiskās saistības, kas balstītas uz vienādas attieksmes un 
nediskriminēšanas principiem. Politiskajiem līderiem gan ES, gan valstu līmenī 
ir jāpauž skaidra nostāja pret homofobiju un diskrimināciju, kas vērsta pret 
LGBT un transpersonām, tādā veidā sekmējot pozitīvas pārmaiņas sabiedrības 
attieksmē un uzvedībā. 

Otrkārt, ir labi jāpārzina situācija, balstoties uz neapstrīdamiem datiem, kas 
sekmē pamatotas politikas un pasākumu izstrādi un sagatavošanu. Mūsu 
pētījums ir svarīgs pozitīvs solis šajā virzienā. Tomēr par līdztiesību 
atbildīgajām iestādēm un citām specializētajām organizācijām daudzās 
dalībvalstīs vēl ir jāpilnveido datu vākšanas mehānismi, jāsekmē zinātniskā 
pētniecība un aktīvi jāmudina LGBT personas iznākt atklātībā un iesniegt 
sūdzības par diskriminācijas gadījumiem.  

Viedokļi, kas atspoguļoti šajā pārskatā, sniedz ES iestādēm un dalībvalstīm 
nepieciešamo palīdzību un ekspertīzi, kā to paredz mūsu regula, lai atbalstītu tās 
pasākumos vai rīcībā, kura ietilpst to attiecīgajā atbildības sfērā un ir vērsta uz 
pamattiesību pilnīgu ievērošanu. 

Noslēgumā es vēlos pateikties par darbu aģentūras personālam, proti, Caroline 
Osander, projektu vadītājai no Dānijas Cilvēktiesību institūta, kā arī projektu 
vadītājam Mikael Keller un konsultantam Mads Ted Drud-Jensen no uzņēmuma 
COWI. 

Morten Kjaerum 
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras direktors  
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Kopsavilkums 
Pamatojums 

Vienādas attieksmes princips ir Eiropas Savienības pamatvērtība. Eiropas 
Savienības Pamattiesību harta ir pirmais starptautiskais cilvēktiesību 
dokuments, kura 21. panta 1. punktā ir skaidri aizliegta diskriminācija 
„dzimumorientācijas” dēļ.  

„Aizliegta jebkāda veida diskriminācija, tostarp diskriminācija dzimuma, rases, 
ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko īpatnību, valodas, 
reliģijas vai pārliecības, politisko vai jebkuru citu uzskatu dēļ, diskriminācija 
saistībā ar piederību pie nacionālās minoritātes, diskriminācija īpašuma, 
izcelsmes, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ.”  

Pirms Amsterdamas līguma ES tiesiskā rīcība šajā jautājumā bija vērsta uz 
diskriminācijas novēršanu, pamatojoties uz nacionālo piederību un dzimumu. 
Amsterdamas līguma 13. pants piešķīra Kopienai jaunas pilnvaras apkarot 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ. Vēlāk diskriminācijas 
apkarošanas un novēršanas jomā stājās spēkā divas jaunas EK direktīvas – Rasu 
līdztiesības direktīva un Nodarbinātības līdztiesības direktīva. Tomēr 
aizsardzību pret diskrimināciju dzimumorientācijas dēļ nodrošina vienīgi 
Nodarbinātības līdztiesības direktīva nodarbinātības un darba jomā. 

2007. gada jūnijā Eiropas Parlaments lūdza Pamattiesību aģentūru izstrādāt 
plašu salīdzinošu pārskatu par situāciju Eiropas Savienības dalībvalstīs uz 
homofobiju un dzimumorientāciju balstītas diskriminācijas jomā, lai sniegtu 
atbalstu Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai, kad 
tā izskatīs vajadzību pēc direktīvas, kura attiektos uz visu veidu diskrimināciju, 
kāda minēta EK Līguma 13. pantā attiecībā uz visām nozarēm, kas norādītas 
Rasu līdztiesības direktīvā Nr. 2000/43/EK. Šīs nozares ir izglītība, sociālā 
drošība, veselības aprūpe un preču un pakalpojumu pieejamība.  

Tādēļ Aģentūra sagatavoja un 2007. gada decembrī uzsāka savu lielāko 
projektu, kuru atbilstoši tā sociāli tiesiskajai starpnozaru metodoloģijai veidoja 
divas daļas. Pirmā daļa tika publicēta 2008. gada jūnijā, un tajā ir iekļauta plaša 
salīdzinoši tiesiskā analīze par situāciju Eiropas Savienības dalībvalstīs. 
Salīdzinoši tiesiskā analīze tika balstīta uz 27 valstu tiesiskās izpētes datiem, 
kas savākti visās ES dalībvalstīs un sagatavoti, ievērojot Pamattiesību aģentūras 
izstrādātos precīzos norādījumus. Otrā daļa, kuru veido šā publikācija, ir 
visaptveroša salīdzinoša sociālā analīze, kas balstīta uz visā Eiropas Savienībā 
pieejamajiem datiem, kā arī uz vietas veikto izpēti, kas izpaudās kā tiešas 
intervijas un apaļā galda diskusijas ar attiecīgiem ievērojamiem šīs jomas 
pārstāvjiem, un to veica Dānijas Cilvēktiesību institūts (DCI) un starptautisks 
konsultāciju uzņēmums COWI. 
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1. Būtiskākie konstatējumi  

Lesbiešu, geju, biseksuāļu, transseksuāļu un transpersonu (LGBT) pašreizējā 
sociālā situācija ir Eiropas Savienības problēma. Lesbietes, geji, biseksuāļi, 
transseksuāļi un transpersonas visā ES sastopas ar diskrimināciju, iebiedēšanu 
un vajāšanu. Tā bieži izpaužas kā pazemošana, apsaukāšana un apvainošana, 
vai arī kā lamas un, daudz bīstamāk, kā vārdiski un fiziski uzbrukumi. Kā izriet 
no Eurobarometer 2008. gada jūlijā veiktās diskriminācijas apsekojuma 
rezultātiem, vidēji vairāk nekā puse ES pilsoņu uzskata, ka viņu valstī ir plaši 
izplatīta diskriminācija dzimumorientācijas dēļ. 

Mūsu pētījums arī atklāj, ka ikdienas dzīvē LGBT personas izjūt homofobiju – 
uz aizspriedumiem balstītas iracionālas bailes no homoseksualitātes un nepatiku 
pret to, kā arī pret lesbietēm, gejiem un biseksuāļiem. Transpersonas līdzīgi 
izjūt transfobiju. 

Diskriminācija, homofobija un transfobija ietekmē LGBT personu dzīvi un 
iespējas visās sociālajās jomās. Jau no agras bērnības noniecinošie vārdi, ko 
skolās izmanto, lai apzīmētu gejus un lesbietes, māca viņiem, ka ir jāsaglabā 
nepamanāmība; viņi bieži izjūt vajāšanu un diskrimināciju darbavietās; daudzās 
valstīs viņi nevar nodrošināt savstarpējās attiecības, kļūstot par likumīgiem 
partneriem; viņi reti saskaras ar pozitīvu LGBT atainojumu plašsaziņas 
līdzekļos; meklējot medicīnisko palīdzību sev vai partnerim, viņi baidās atklāt 
savas attiecības, kā to brīvi dara heteroseksuāļi; veco ļaužu namos reti tiek 
izprastas un ievērotas viņu vajadzības. Gadījumā, ja viņi ir bēgļi, kas meklē 
patvērumu no vajāšanas trešās valstīs viņu dzimumorientācijas vai 
dzimumidentitātes dēļ, viņiem bieži vien nenotic vai – vēl ļaunāk – vienkārši 
atsaka, pat gadījumā, ja valstīs, no kurām viņi ieradušies, homoseksuālisms ir 
kriminālnoziegums. 

Bailes no diskriminācijas, homofobijas un transfobijas veicina LGBT personu 
„nepamanāmību” daudzās Eiropas valstīs un daudzos sociālajos kontekstos. 

Šajā ziņojumā iekļauto tematu precīzs saraksts ir šāds: 
„homofobija, transfobija un diskriminācija dzimumorientācijas, 
dzimumidentitātes un dzimumpašizpausmes dēļ”. Visu šo 
jēdzienu definīcijas ir atrodamas nodaļas „Ievads un termini” 
apakšnodaļā „Terminu skaidrojums”. Ja tas būs nepieciešams 
nozīmes precizēšanai, visi šie termini tiks minēti pilnā variantā. 
Tomēr, lai nodrošinātu vieglāku stilu, dažās pārskata daļās tiks 
pieņemts, ka visas šīs jomas ietilpst nosaukumā „homofobija” 
un „diskriminācija dzimumorientācijas dēļ”; dažbrīd tiks 
izmantots arī termins „homofobija un saistītie jautājumi”, lai 
aptvertu šīs citas jomas. 
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LGBT personas bieži pieņem „nepamanāmību” par savu „izdzīvošanas 
stratēģiju” pastāvīgo diskriminācijas draudu dēļ. Tas visā ES veicina situāciju, 
ka ir salīdzinoši maz sūdzību par diskrimināciju dzimumorientācijas, 
dzimumidentitātes vai dzimumpašizpausmes dēļ, salīdzinot ar sūdzībām par cita 
veida diskrimināciju.  

Dažas atšķirības starp dalībvalstīm 

Pamattiesības, kas saistītas ar pulcēšanās brīvību, tiek pārkāptas daudzās 
dalībvalstīs – valsts iestāžu vai demonstrācijas pretinieku uzbrukumu rezultātā. 
Par šādiem gadījumiem ziņo piecas dalībvalstis (Bulgārija, Igaunija, Latvija, 
Polija un Rumānija). Turklāt gan šajās, gan vēl sešās citās dalībvalstīs 
(Bulgārijā, Čehijas Republikā, Kiprā, Ungārijā, Itālijā un Maltā) aicinājumi 
uzlabot LGBT personu tiesības nemainīgi gūst negatīvu reakciju no dažu 
politiķu un reliģisko iestāžu pārstāvju vai grupu puses.  

Tomēr citās dalībvalstīs LGBT organizācijas bieži vien svinīgi atzīmē praida 
pasākumus kopā ar valdības ministriem, politiskajām partijām un dažos 
gadījumos – reliģiskajām organizācijām: Nīderlandē 2008. gadā Amsterdamā 
rīkotajā Kanāla praidā piedalījās trīs valdības ministri, kas pārstāvēja ministru 
kabinetu, kā arī Amsterdamas mērs. Austrijā to 120 000 dalībnieku vidū, kuri 
piedalījās 2008. gada praidā, bija arī Vīnes pilsētas līdztiesības organizāciju 
pārstāvji; Zviedrijā ES lietu ministrs atklāja 2008. gada Stokholmas 
„eiropraidu”, kas piesaistīja vairāk nekā 80 000 dalībnieku, arī pārstāvjus no 
vietējās luterāņu baznīcas; Spānijā 2008. gada Madrides praidam pievienojās 
Līdztiesības lietu ministrs un simtiem tūkstošu dalībnieku no visas Eiropas; 
Francijā vairāk nekā pusmiljons cilvēku līksmoja Parīzes Geju praidā 
2008. gadā, tostarp arī Parīzes mērs. 

Cits jautājums, kas jau tika analizēts Pamattiesību aģentūras veiktajā tiesiskajā 
pētījumā, attiecas uz dalībvalstu atšķirībām partnerattiecību tiesību 
jomā. Četrpadsmit dalībvalstis (Austrija, Bulgārija, Kipra, Igaunija, 
Grieķija, Ungārija,1 Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Malta, Polija, 
Rumānija un Slovākija) nepiešķir LGBT personām nekādas tiesības 
uz partnerattiecībām, bet trīs dalībvalstis (Beļģija, Nīderlande un 
Spānija) ir piešķīrušas viendzimuma pāriem pilnas laulību tiesības. 
Partnerattiecību tiesību trūkums nozīmē, ka viendzimuma pāriem 
nav pieejamas daudzas tiesības un labumi, kādi ir pretēju dzimumu 
pāriem. 

 
Lielas atšķirības starp ES dalībvalstīm ir arī jautājumā par sabiedrības viedokli 
attiecībā uz LGBT personām un problēmām. Piemēram, Eurobarometer 
diskriminācijas apsekojumā 2006. gadā atklājās, ka lielākā daļa iedzīvotāju 
Nīderlandē (82 procenti), Zviedrijā (71 procents) un Dānijā (69 procenti) 
atbalsta viendzimuma laulības, bet tikai neliels mazākums to dara Rumānijā 

1 Ungārija ieviesa likumu, kas ļāva reģistrēt viendzimuma pārus, bet Ungārijas Konstitucionālā 
tiesa to atcēla 2008. gada decembrī. 
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(11 procenti), Latvijā (12 procenti) un Kiprā (14 procenti). Tāpat Nīderlandē 
91 procentam iedzīvotāju nebija iebildumu pret geju kā kaimiņu, toties 
Rumānijā tā domāja tikai 36 procenti. Eurobarometer diskriminācijas 
2008. gada apsekojumā, kurā izmantoja desmit punktu „apmierinātības skalu”, 
tika iegūti līdzīgi rezultāti: zviedru (9,5), nīderlandiešu un dāņu (9,3) 
respondenti bija „visapmierinātākie” ar iespēju dzīvot kaimiņos gejam, toties 
daudz zemāks „apmierinātības” līmenis tika reģistrēts Bulgārijā (5,3), Latvijā 
(5,5) un Lietuvā (6,1). 

Dažas atšķirības starp dalībvalstīm  

Ir vērts pieminēt arī iekšējās atšķirības dalībvalstīs, kuras piedalījās 
Eurobarometer apsekojumā. Tās ir šādas: (1) attiecībā uz negatīvo attieksmi 
pret LGBT personām (piemēram, vecāki cilvēki vairāk nekā jaunieši, vīrieši 
vairāk nekā sievietes, mazāk izglītotie vairāk nekā labi izglītotie); (2) attiecībā 
uz situācijām, kurās LGBT personas tiek vērtētas negatīvāk (piemēram, kad tās 
rūpējas par bērniem vai māca tos, vai ir tuvi radinieki – tas rada plašāku naida 
reakciju nekā drauga vai ārsta stāvoklis); un (3) attiecībā uz grupām, kuras ir 
vairāk pakļautas noziegumiem, kas izdarīti uz naida pamata, un iebiedēšanai 
(piemēram, jaunieši vairāk nekā vecāki cilvēki).  

Attieksme pret LGBT personām  

Saskaņā ar Eurobarometer apsekojumu attieksme pret LGBT personām dažādās 
ES dalībvalstīs būtiski atšķiras atkarībā no konteksta, kādā LGBT personas tiek 
iekļautas. Vispozitīvākie rezultāti tika iegūti, jautājot, vai cilvēki vēlas dzīvot 
kaimiņos ar geju. Visnegatīvākie rezultāti atklājās, kad tika jautāts, vai gejiem 
vajadzētu ļaut adoptēt bērnus. 

Valstīs, kurās likumi stingri aizsargā lesbiešu, geju un biseksuāļu tiesības, 
tostarp tiesības uz likumīgām partnerattiecībām, vispārējā attieksme pret šīm 
personām ir daudz pozitīvāka. 

Attieksme pret transpersonām bija nesalīdzināmi negatīvāka nekā pret 
lesbietēm, gejiem un biseksuāļiem.  

Noziegumi, kas izdarīti uz naida pamata, un naidīgi izteikumi  

Homofobiska rakstura noziegumi, kas izdarīti uz naida pamata, ietekmē LGBT 
personas dažādos veidos. Vārdiska agresija ir visbiežāk sastopamais naidīga 
incidenta paveids, un parasti tā notiek publiskās vietās. Jauni cilvēki tiek 
vardarbīgi aizskarti biežāk nekā citas vecuma grupas (tostarp iebiedējot skolā), 
turklāt lesbietēm un biseksuālām sievietēm ir lielāka iespēja saskarties ar 
seksuālu aizskārumu vai piedzīvot uzbrukumus privātos apstākļos nekā 
homoseksuāliem vai biseksuāliem vīriešiem. Vainīgie parasti ir jaunu vīriešu 
grupas. Pēdējo gadu laikā ir notikuši vairāki nāvējoši uzbrukumi transpersonām.  
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Izplatītākā pazīme, kas raksturo homofobiskos vai transfobiskos noziegumus, ir 
to slēpšana, tāpat kā attiecībā uz citiem noziegumu, kas izdarīti uz naida 
pamata, paveidiem. Lielākajā daļā dalībvalstu trūkst nepieciešamo instrumentu, 
kas ļautu ziņot policijai par šādiem incidentiem, piemēram, pašpaziņojuma vai 
trešās personas paziņojuma veidlapas, vai arī nav noteikta paziņošanas atbalsta 
kārtība. Policijas amatpersonas lielākajā daļā dalībvalstu nav pienācīgi 
apmācītas, lai spētu identificēt un izmeklēt noziegumus, kas izdarīti uz naida 
pamata. Nepietiekamu ziņošanu var izskaidrot arī ar lielākās daļas LGBT upuru 
nevēlēšanos atklāt savu dzimumidentitāti bieži vien tādēļ, ka iestādes nav 
iecietīgas pret viņu situāciju, vai arī tādēļ, ka tās nav apmācītas izmeklēt šādus 
incidentus par labu upurim. Neziņošana ir nopietna problēma, jo tā veido 
izkropļotu oficiālo statistiku, kas neatklāj problēmas īsto mērogu. Turklāt ES 
kopumā ir veikts pārāk maz pētījumu par homofobisko vai transfobisko 
noziegumu, kas izdarīti uz naida pamata, veidu, vainīgajiem un upuriem. 

Uzbrukumi LGBT telpām rada problēmas dažās dalībvalstīs. LGBT NVO 
telpas tiek izdemolētas, bet citas sanāksmju vietas tiek nodedzinātas un to 
apmeklētāji – nopietni vajāti vai aizskarti. 

Naidīgi izteikumi, kas vērsti pret LGBT personām, cita starpā notiek arī 
politisko diskusiju laikā par LGBT tiesībām vai atbildes demonstrācijās LGBT 
publisko pasākumu, piemēram, praida, laikā. Politisku vai reliģisku 
amatpersonu homofobiski izteikumi tiek atspoguļoti plašsaziņas līdzekļos. 
Šajos izteikumos LGBT personas bieži tiek atspoguļoti kā nedabiski, slimi, ar 
novirzēm saistīti, uz noziedzību orientēti, amorāli vai sociāli destabilizējoši 
cilvēki. 

Internets kā naida pilnu izteikumu publicēšanas vieta ir īpašas uzmanības 
objekts. Veicot tiešo izpēti, LGBT NVO un valsts līdztiesības organizācijas ir 
uzsvērušas, ka interneta īpatnību dēļ nav viegli vainīgos atrast vai izvirzīt tiem 
apsūdzību. 

Pulcēšanās brīvība  

LGBT personas izmanto savas tiesības uz pulcēšanās brīvību, kad apkaro 
homofobiju un rīko kampaņas par LGBT tiesību ievērošanu – galvenokārt 
praida parādes gājienu laikā vai citos līdzīgos masu pasākumos un notikumos. 
Pēdējos gados aizliegumi vai administratīvi šķēršļi ir radījuši problēmas 
likumīgu un miermīlīgu LGBT demonstrāciju organizēšanā Igaunijā, Latvijā, 
Lietuvā, Polijā, Rumānijā un Bulgārijā, lai gan, izņemot vienīgi Lietuvas 
gadījumu, LGBT NVO vēlāk ir spējušas noorganizēt pasākumus arī šajās 
dalībvalstīs.  

Dažās dalībvalstīs LGBT demonstrāciju laikā valsts iestādes nav spējušas vai 
nav vēlējušās nodrošināt dalībnieku aizsardzību pret atbildes demonstrāciju 
dalībnieku uzbrukumiem. Pēdējo piecu gadu laikā šāda veida uzbrukumi ir 
notikuši Zviedrijā, Igaunijā, Latvijā, Čehijas Republikā, Ungārijā, Itālijā, 
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Rumānijā un Bulgārijā. Minētos incidentus bieži vien pavada publiski 
homofobiski vai naidīgi izteikumi. 

Dažās dalībvalstīs LGBT NVO ir saskārušās arī ar grūtībām, īrējot telpas, lai 
rīkotu politiskus vai kultūras pasākumus, bet LGBT publisko diskusiju 
organizatoriem ir bijušas grūtības iekļūt vietās, kurās notiek kultūras un 
politiskie pasākumi. 

Darba tirgus 

LGBT personu nepamanāmība un salīdzinoši nelielais reģistrēto sūdzību skaits 
apgrūtina iespējas noteikt homofobijas, transfobijas un diskriminācijas 
dzimumorientācijas un dzimumidentitātes dēļ patieso mērogu. Šo parādību var 
daļēji izskaidrot ar tiesiskās apziņas vispārējo trūkumu, ko papildina LGBT 
personu nevēlēšanās apliecināt savu dzimumorientāciju, dzimumidentitāti vai 
dzimumpašizpausmi publiskā tiesas procesā. Tomēr izpētes dati un NVO 
pārskati liecina, ka LGBT personas homofobijai un diskriminācijai darbavietās 
bieži vien tiek pakļautas visdažādākajos veidos: tā var būt tieša diskriminācija, 
vajāšana, iebiedēšana, izsmiešana vai sociālā „izsaldēšana”.  

Daudzas darbavietas netiek uzskatītas par LGBT personālam „drošām”. Kaut 
arī dati atšķiras atkarībā no valstiskā konteksta, pētījumi un tiešās intervijas 
atklāj, ka lielākā daļa LGBT personu kopumā nevēlas darbavietā atklāt savu 
dzimumorientāciju.  

Pagātnes negatīvā pieredze, bailes no diskriminācijas, atlaišanas risks un darba 
vides kvalitāte – tas viss ietekmē LGBT personu lēmumus par atklātības 
robežām, un ir pamats domāt, ka apslēptā dzimumorientācija var negatīvi 
ietekmēt LGBT personu veselību un labklājību. 

Ja darbavietā ir vienāda attieksme un ir izstrādāta daudzveidības politika, kā arī, 
ja vadībai ir izšķiroša loma šīs politikas ieviešanā, tas nosaka, vai LGBT 
personas uztvers savu darba vidi kā drošu un labvēlīgu. Fakti apstiprina, ka 
efektīva līdztiesība nodarbinātības likumos un noteikumos dod LGBT personām 
iespēju oficiāli sūdzēties par diskriminācijas gadījumiem.  

Izglītība 

Par LGBT personu iebiedēšanas un vajāšanas gadījumiem izglītības sistēmā 
ziņo no visas Eiropas Savienības. Vārdiska homofobija un transfobija ir plaši 
izplatīta, un vārds „gejs” parasti tiek lietots nicinošā nozīmē. 

Iebiedēšana un vajāšana rada nopietnas sekas LGBT jauniešiem, ietekmē viņu 
mācības skolā un labklājību. Šāda pieredze var veicināt sociālu marginalizāciju, 
sliktu veselību vai skolas pamešanu. Pašreizējie pētījumi un intervijas LGBT 
nevalstiskajās organizācijās parādīja, ka skolu vadība visā ES nevelta 
pietiekamu uzmanību homofobijas un LGBT iebiedēšanas faktiem. Pētījumi arī 
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parādīja, ka skolotājiem trūkst apzinīguma, stimula, prasmes un instrumentu, lai 
apzinātos un risinātu šādas problēmas.  

Citas bažas, ko pauda nevalstiskās organizācijas, ir saistītas ar to, ka lielākajā 
daļā ES dalībvalstu izglītības iestāžu LGBT personas netiek atzītas, novērtētas 
un pozitīvi stimulētas, un tas veicina apzinīguma trūkumu, nepietiekamu 
iejūtību un izpratni, tādā veidā sekmējot LGBT skolēnu un studentu sociālo 
izolēšanu. Skolotāji parasti nav apmācīti, nav sagatavoti vai nevēlas apspriest 
jautājumu par dzimumidentitāti un dzimumorientāciju. 

Veselības aprūpe 

Daži pētījumu dati atklāj, ka LGBT personas izjūt diskrimināciju veselības 
aprūpes iestādēs. Negatīvā pieredze ir saistīta ar viņu dzimumorientācijas 
uzskatīšanu par novirzi vai slimību. Tomēr nav viegli noteikt patieso tās 
diskriminācijas mērogu, kas vērsta pret LGBT personām veselības aprūpes 
sistēmā, jo šie cilvēki cenšas slēpt savu dzimumorientāciju.  

Pētījumi un tiešās intervijas apstiprina gan pozitīvu, gan negatīvu reakciju no 
veselības aprūpes personāla puses, ja LGBT persona atklāj savu 
dzimumorientāciju vai dzimumidentitāti. Negatīvā attieksme pret LGBT 
cilvēkiem vai paredzamais risks saskarties ar šādu attieksmi var mudināt dažas 
LGBT personas vairīties no veselības aprūpes pakalpojumiem.  

Turklāt lielākās bažas ir saistītas ar LGBT personu vispārējo veselības stāvokli. 
Pašreizējie pētījumi apstiprina homofobijas, transfobijas, vajāšanas vai 
marginalizācijas ciešo saistību ar LGBT personu vispārējo daudz sliktāko 
garīgo un fizisko veselību. Intervētās LGBT NVO un valsts iestādes 
apstiprināja, ka starp LGBT personām ir daudz augstāks sliktas garīgās 
veselības, pašnāvību un narkotiku pārdozēšanas gadījumu īpatsvars.  

Visbeidzot, tā paša dzimuma partnera likumīga neatzīšana par „tuvāko 
radinieku” rada grūtības, kad ir nepieciešams iegūt informāciju un pieņemt 
lēmumu par partnera veselību un ārstēšanu, kā arī problēmas, lai apmeklētu 
viņu slimnīcā. 

Reliģiskās iestādes  

Reliģisko iestāžu reakcija uz LGBT personām un tiesībām ir ļoti atšķirīga. 
Dažās dalībvalstīs baznīcas pārstāvji aktīvi iesaistās politiskās diskusijās par 
LGBT tiesībām, bieži vien mobilizējot sabiedrību un lobējot pret šo tiesību 
atzīšanu. Dažos gadījumos reliģiskās grupas bija rīkojušas kampaņas pret 
LGBT pasākumiem. Ja reliģiskās iestādes ir darba devēji, tās reizēm izmanto 
iespējas neievērot antidiskriminācijas likumus un noteikumus, vēršoties pret 
darbiniekiem, kuri ir LGBT. 
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No otras puses, ir arī tādas reliģiskās iestādes un organizācijas, kuras ir 
mēģinājušas runāt ar LGBT cilvēkiem.  

Sports  

Homofobija ir konstatēta arī sporta vidē, un izrādās, ka sporta aprindās rodas 
nopietnas problēmas, ja cilvēks vēlas atklāt savu piederību LGBT. Homofobija 
izpaužas dažādos veidos – gan līdzjutēju kultūrā, gan pašu sportistu vidē, un 
homofobiski izteicieni tiek lietoti, lai izsmietu pretiniekus vai tiesnešus.  

Galvenais secinājums attiecībā uz sportu ir tāds, ka šeit ļoti pietrūkst atklātas 
piederības LGBT. Tiek atzīts, ka LGBT personām sportā ir mazāk izredžu 
izcelties, jo ir lielāks risks saskarties ar vajāšanu, homofobiju vai kluba biedru 
noraidošu attieksmi. 

LGBT NVO Spānijā un Apvienotajā Karalistē norādīja, ka sporta asociācijām ir 
bijusi tikai ierobežota loma, cenšoties iekļaut homofobiju nediskriminēšanas 
darba kārtībā, jo īpaši, salīdzinot ar lielajām pūlēm, kas veltītas centieniem 
apkarot rasismu sportā. 

Plašsaziņas līdzekļi  

Homofobisku izteikumu piemērus bieži var atrast dažu dalībvalstu plašsaziņas 
līdzekļu publikācijās, toties homoseksuālisms vēl arvien, taču dažādā mērā tiek 
uzskatīts par zināma veida tabu. Visā ES LGBT personām pietrūkst 
pamanāmības, kaut gan par gejiem raksta vairāk nekā par lesbietēm vai 
transpersonām.  

LGBT personas ir pakļautas dažāda veida stereotipiem plašsaziņas līdzekļos. 
Daļēji erotisku ilustrāciju izmantošana rakstos par tematiem, kas ir īpaši svarīgi 
LGBT personām, veicina aizspriedumus un nostiprina uzskatu, ka 
dzimumorientācija attiecas tikai uz seksuālām darbībām un priekšroku partnera 
izvēlē. Žurnālistiem visā ES vajadzētu gūt labāku izpratni par LGBT 
problēmām, lai tās atspoguļotu objektīvi un līdzsvaroti.  

Tomēr netrūkst arī liecību, ka situācija lēnām mainās un dažos pētījumos jau 
tiek atspoguļots visā ES notiekošs LGBT personu un problēmu perspektīvas 
daudz niansētāku un labāk informētu attēlojumu skaita pieaugums plašsaziņas 
līdzekļos. 

Patvērums 

Kaut arī visas ES dalībvalstis atzīst, ka vajāšana dzimumorientācijas un 
dzimumidentitātes dēļ ir pietiekams pamats patvēruma pieprasīšanai, daudzās 
dalībvalstīs patvēruma pieprasīšanas procedūras vēl arvien nav skaidras.  

LGBT personas saskaras ar īpašām grūtībām, meklējot patvērumu, jo intīmu, 
seksuālu vai tabu pakļautu informāciju var nebūt viegli atklāt valsts iestādēm. 
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Turklāt intervētāji un paņēmieni bieži neņem vērā šādas grūtības. Iestāžu 
zināšanas par LGBT cilvēku stāvokli viņu izcelsmes valstīs, ko izmanto, 
nosakot bēgļa statusu, bieži ir nepilnīgas. 

Vairāki LGBT patvēruma meklētāji ir tikuši atraidīti tādēļ, ka viņu prasības par 
homoseksuālu orientāciju tika uzskatītas par neticamām, vai tādēļ, ka uzskatīja 
– viņiem ir jāspēj dzīvot savā izcelsmes valstī „privāti” kā gejiem (t. i., 
neatklājot savu identitāti).  

LGBT patvēruma meklētājiem aizturēšanas centros trūkst informācijas, un viņi 
var saskarties ar sociālu izolāciju un ļaunprātīgu izmantošanu savas 
dzimumorientācijas vai dzimumidentitātes dēļ. 

Daudzējādā diskriminācija  

LGBT personas veido daudzveidīgu grupu, un viņus apdraud diskriminācija 
divu vai vairāku iemeslu dēļ. Diskrimināciju un izslēgšanu var vēl pasliktināt 
invalīda, vecuma vai etniskas un reliģiskas minoritātes statuss apvienojumā ar 
LGBT identitāti.  

Etniskās minoritātes viņu pašu etniskās minoritātes kopienā apdraud 
diskriminācija dzimumorientācijas vai dzimumidentitātes dēļ, bet LGBT 
kopienā – diskriminācija saistībā ar piederību savai rasei vai etniskajai kopienai.  

LGBT personas, kas ir invalīdi, var izjust „aseksualizāciju” cita starpā arī no 
aprūpētāju puses un LGBT kopienas locekļiem. Turklāt LGBT telpu, bāru un 
sapulču vietu nepieejamība rada fiziskus šķēršļus, kas neļauj LGBT personām, 
kuras ir invalīdi, piedalīties LGBT kopienas dzīvē. 

Dažas LGBT personas, kas atrodas aprūpes centros un veco ļaužu aprūpes 
namos, saskaras ar sociālu izolāciju un stereotipiem no personāla un citu 
iemītnieku puses.  

Transpersonas  

Transpersonas ir tās personas, kuru dzimumidentitāte nav tā, kas viņiem bija 
piedzimstot, un tās personas, kuras vēlas atspoguļot savu dzimumidentitāti 
citādi, nevis tajā dzimumā, kurā viņi ir piedzimuši. Tās ir arī personas, kuras 
izturas citādi, nevis tā, kā tiek sagaidīts, ka izturēsies viņu „iedzimtā” dzimuma 
pārstāvji – apģērba valkāšanas, aksesuāru un kosmētikas lietošanas vai ķermeņa 
izmaiņu veidā. Cita starpā tas attiecas uz transpersonām, kuras ir kaut kas vidējs 
starp vīrieti un sievieti, transseksuāļiem, transvestītiem un tiem, kuri valkā 
pretējā dzimuma apģērbu.  

Transpersonas saskaras ar transfobiju un diskrimināciju viņu dzimumidentitātes 
un pašizpausmes un nebūt ne tikai savas dzimumorientācijas dēļ. Transpersonas 
var būt heteroseksuālas, homoseksuālas vai biseksuālas.  
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Diskriminācija pret transpersonām notiek visās šā pārskata vajadzībām 
izpētītajās jomās, un jo īpaši viņus ietekmē noziegumi, kas izdarīti uz naida 
pamata, un naidīgi izteikumi. Visskaidrāk apzinātā ir diskriminācija veselības 
aprūpes un nodarbinātības jomā. Apsekojumi liecina, ka transpersonas saskaras 
ar daudz negatīvāku attieksmi nekā lesbietes, geji un biseksuāļi. 
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Atzinumi 
Saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 168/2007 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu 
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūrai ir uzticēts uzdevums sniegt 
atzinumus Eiropas Savienības iestādēm un dalībvalstīm. Ņemot vērā šīs 
sociālās analīzes secinājumus, Aģentūra vēlas sniegt šādus papildu atzinumus, 
kuri papildina Aģentūras veiktajā tiesiskajā analīzē iekļautos atzinumus. 

1. Pamattiesību aģentūra atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas 2008. gada 2. jūlija 
priekšlikumu Padomes Direktīvai par vienādas attieksmes principa īstenošanu 
neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas.2 Šī jaunā direktīva paplašinātu to pašreizējo ES tiesību 
aktu piemērošanas jomu, kuri aizliedz diskrimināciju saistībā ar minēto, taču 
tikai nodarbinātības, nodarbošanās un profesionālo mācību jomā. Aģentūra 
uzskata, ka grozījumi, kas piedāvāti Eiropas Parlamenta 2009. gada 14. janvāra 
ziņojuma projektā, uzlabos Komisijas priekšlikumu.3 

Antidiskriminācijas tiesību aktu ieviešanas stiprināšana 

2. Eiropas Komisijas informēšanas kampaņa „Par dažādību, pret 
diskrimināciju”, kas sākās 2003. gadā, ir jāturpina efektīvi īstenot un jāsaista ar 
attiecīgām valsts un pilsoniskās sabiedrības darbībām dalībvalstīs. 

3. Eiropas Komisijai ir jāizskata iespēja intensificēt darbu, lai efektīvi izplatītu 
dalībvalstīs paraugprakses paraugus, piemērojot ES antidiskriminācijas tiesību 
aktus, jo īpaši izmantojot EQUINET – valstu līdztiesības organizāciju Eiropas 
tīklu. 

4. Dalībvalstis, kas to vēl nav izdarījušas, tiek aicinātas izskatīt iespēju 
paplašināt pašreizējo līdztiesības organizāciju atbildību, lai attiecīgi iekļautu 
tajā diskrimināciju dzimumorientācijas dēļ un piešķirtu atbilstošus resursus gan 
tiesiskā, gan psiholoģiski sociālā atbalsta sniegšanai diskriminācijas upuriem. 

5. Dalībvalstis tiek aicinātas pilnveidot vai stiprināt pašreizējās informēšanas 
kampaņas par LGBT jautājumiem. LGBT organizācijas ir jāiesaista šādu 

2  Priekšlikums Padomes Direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no 
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas {SEC(2008) 2180} 
{SEC(2008) 2181} /* COM/2008/0426 galīgā redakcija - CNS 2008/0140 */pieejams 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0426:EN:HTML 
(20.01.2009.). 

3  Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja, 2008/0140(CNS). 
 14.1.2009., Ziņojuma projekts par priekšlikumu Padomes Direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes 

principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas, pieejams 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&language=E
N&reference=PE418.014 (20.01.2009.). 
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projektu plānošanā un īstenošanā, veidojot nopietnas partnerattiecības ar 
daudziem dalībniekiem. 

6. Dalībvalstis tiek aicinātas pilnveidot vai stiprināt pašreizējās informēšanas un 
mācību iniciatīvas, kas īpaši paredzētas valsts amatpersonām visos valsts 
pārvaldes līmeņos, par LGBT tematiku un tiem principiem un pienākumiem, 
kas attiecas uz valsts tiesiskajā sistēmā, ES tiesību aktos un starptautiskajos 
cilvēktiesību dokumentos (tostarp Eiropas Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas praksē) noteikto vienādo attieksmi un nediskriminēšanu, iesaistot LGBT 
organizācijas šādu darbību plānošanā un īstenošanā. 

7. Dalībvalstis tiek aicinātas veikt „daudzveidības pārbaudes” un izstrādāt 
vienādas attieksmes un daudzveidības politiku attiecībā uz visa veida 
diskrimināciju valsts pārvaldes visos līmeņos, nodrošinot „labākās prakses” 
paraugu citiem darba devējiem. 

Noziegumu, kas izdarīti uz naida pamata, apkarošana 

8. Dalībvalstīm ir jāizskata iespējas izstrādāt noziegumu, kas izdarīti uz naida 
pamata, vienkāršas un iekļaujošas operatīvās definīcijas, ko izmantot, lai 
informētu sabiedrību par šiem noziegumiem un veiktu to reģistrāciju policijā, 
kā arī efektīvus instrumentus, lai veicinātu ziņošanu, piemēram, pašpaziņošanas 
veidlapas un trešo personu ziņošanas telpas, kas dotu sabiedrībai iespēju ziņot 
par noziegumiem, kas izdarīti uz naida pamata, vietās, kuras atrodas ārpus 
policijas iecirkņiem. 

9. Dalībvalstīm ir jāveic praktiski pasākumi, lai informētu tiesībsargājošās 
iestādes par LGBT problēmām un nodrošinātu policijai atbilstošas mācības, lai 
tā spētu efektīvi izmeklēt noziegumus, kas izdarīti uz naida pamata, jo īpaši 
attiecībā uz upuru atbalstīšanu un incidentu reģistrācijas sistemātiskumu. Šajā 
ziņā ir jāņem vērā plašais darbs, ko noziegumu, kas izdarīti uz naida pamata, 
jautājumā ir paveikusi EDSO, kā arī rokasgrāmata, ko ir izstrādājusi „ILGA-
Europe”, veicot uzraudzību un ziņojot par homofobiskiem un transfobiskiem 
incidentiem. 

 
10. Dalībvalstīm jānodrošina, ka tiesībsargājošo iestāžu amatpersonas izmeklē 
homofobiskus noziegumus tikpat augstā līmenī kā cita veida noziegumus. 
Piemēram, ciešāka sadarbība iestāžu partnerību ietvaros, aktīvi iesaistot LGBT 
organizācijas, jo īpaši upuru atbalstīšanā, sekmēs kārtības nodrošināšanu, 
nodrošinot nepieciešamo uzticību, lai uzlabotu paziņošanu par homofobisku 
noziegumu.  

Pulcēšanās brīvības tiesiskā aizsardzība 

11. Dalībvalstīm un jo īpaši vietējām un reģionālām iestādēm ir jāatbalsta 
LGBT organizācijas, kad tās cenšas organizēt tādus svarīgus pasākumus kā 
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praids, kas uzlabo sabiedrības informētību par LGBT problēmām un iedrošina 
LGBT cilvēkus, jo īpaši tad, ja šīs organizācijas nesaņem nekādu finansiālu vai 
citu atbalstu no valsts, nodrošinot tām resursus un aizsargājot no homofobiskām 
atbildes demonstrācijām. 

12. Dalībvalstīm un jo īpaši vietējām un reģionālām iestādēm šajā ziņā ir 
jāievēro Eiropas Padomes Vietējo un reģionu iestāžu kongresa ieteikums 
Nr. 211 (2007)4 par pulcēšanās un pašizpausmes brīvību attiecībā uz lesbietēm, 
gejiem, biseksuāļiem un transpersonām, kas cita starpā aicina ievērot (plānotās) 
vadlīnijas par mierīgas pulcēšanās brīvību, kuras sagatavojusi EDSO/DICTB 
(EDSO Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību biroja) ekspertu grupa par 
pulcēšanās brīvību; aktīvi izmeklēt visus vardarbības vai naida pilno izteikumu 
gadījumus, kas notikuši LGBT vai ar LGBT saistītu pasākumu laikā; veikt 
pozitīvus pasākumus, ko pieprasa Eiropas Cilvēktiesību tiesa, lai nodrošinātu 
efektīvu pulcēšanās un pašizpausmes brīvību valsts, vietējā un reģionu līmenī; 
apspriesties ar LGBT grupām, reformējot tiesiskos pasākumus, kas ir saistīti ar 
pašizpausmes vai pulcēšanās brīvību. 

 
Patvēruma procedūru un nosacījumu uzlabošana 

13. Dalībvalstīm ir jāizstrādā konkrēti kritēriji un norādījumi, kā izturēties pret 
LGBT patvēruma meklētājiem un kā rīkoties, kad pieteikuma procedūru laikā 
rodas problēmas dzimumorientācijas un dzimumidentitātes dēļ. Šajā ziņā 
iestādēm būtu jāievēro UNHCR Norādījumi par bēgļu pieprasījumiem, kas 
saistīti ar dzimumorientāciju un dzimumidentitāti5, kuri publicēti 2008. gada 
21. novembrī, jo tie ir īpaši noderīgi. 

14. Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka amatpersonas, kas strādā ar LGBT 
imigrantiem un patvēruma meklētājiem, orientējas jautājumos par 
dzimumorientāciju un dzimumidentitāti un ir atbilstoši mācītas strādāt ar šīm 
personām.  

15. Dalībvalstīm ir jāpievērš īpaša uzmanība LGBT personu īpašajām 
vajadzībām un problēmām, kad tās tiek turētas aizturēšanas centros. 

Vienādas attieksmes nodrošināšana darba tirgū 

16. Sociālajiem partneriem ir jāveicina LGBT personu aktīva dalība viņu 
organizāciju darbā un jāstimulē sabiedriskā un privātā sektora darba devēji 
pieņemt un īstenot daudzveidības un vienādas attieksmes politiku darbavietās. 

4 Pieejams tīmekļa vietnē: 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1099699&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&Back
ColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864 (05.02.2009.). 

5  ANO Augstais komisārs bēgļu lietās. UNHCR Norādījumi par bēgļu pieprasījumiem, kas 
saistīti ar dzimumorientāciju un dzimumidentitāti. – 2008. gada 21. novembrī, pieejams tīmekļa 
vietnē: http://www.unhcr.org/refworld/docid/48abd5660.html (05.02.2009.). 
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Vienādas attieksmes nodrošināšana veselības aprūpē 

17. Dalībvalstīm ir jāstimulē kompetentās organizācijas un iestādes iekļaut 
LGBT jautājumus valsts veselības aizsardzības apsekojumos. 

18. Dalībvalstīm ir jāizvērtē stāvoklis attiecībā uz piekļuvi veselības 
aizsardzības pakalpojumiem un konkrētajām problēmām, kas saistītas ar LGBT 
personām, jo īpaši attiecībā uz viņu iespējām pieprasīt „tuvāko radinieku” 
statusu, sadarbībā ar veselības aizsardzības sistēmas profesionāļiem un LGBT 
organizācijām. Šajā ziņā tieši dažādu organizāciju partnerību veidošana 
sekmētu konkrētas politikas izstrādi, lai nodrošinātu kvalitatīvu veselības 
aprūpi, kas atbilst LGBT personu īpašajām vajadzībām.  

19. Dalībvalstīm arī jānodrošina, ka veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji 
informē un apmāca savu medicīnisko un nemedicīnisko personālu par ētiskajām 
un daudzveidības problēmām, lai uzlabotu viņu izpratni par LGBT problēmām, 
kā arī uzlabotu pakalpojumu sniegšanu LGBT personām. 

20. Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka tiek ievērotas visas tiesības attiecībā uz 
informētu piekrišanu jautājumā par starpdzimumu (intersex) bērnu procedūrām. 
Medicīnas asociācijām jānodrošina, ka to dalībnieki ir pilnībā informēti par 
pašreizējām tendencēm starpdzimuma (intersexual) personu ētikas, terapijas un 
aprūpes jomā. 

21. Dalībvalstis tiek aicinātas ņemt vērā LGBT veco ļaužu stāvokli un īpašās 
problēmas saistībā ar darbībām un politiku, kas vērsta uz veco ļaužu dzīves 
kvalitātes uzlabošanu. 

Vienādas attieksmes nodrošināšana un līdzdalība sporta dzīvē 

22. Dalībvalstis tiek aicinātas strādāt ar sporta organizācijām un līdzjutēju 
klubiem, lai apkarotu homofobiskus incidentus un naida pilnos izteikumus 
sporta pasākumu laikā, atbalstot šo organizāciju informācijas kampaņas un 
piemērojot noteikumu par „nulles līmeņa iecietību pret naida incidentiem”. 

23. Sporta organizācijām un iestādēm ir jāizvērtē izpratnes veicināšanas 
programmu izstrāde par LGBT problēmām, paredzot tās savam personālam, 
treneriem un sportistiem, kā arī daudzveidības politika, un jo īpaši dzimuma 
diskriminācijas politika, saistībā ar dzimumorientāciju un dzimumidentitāti. 

24. Sporta organizācijām un iestādēm ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka LGBT sportisti un treneri var justies droši attiecībā uz atklātību 
par savu dzimumidentitāti, ja viņi izvēlas šādu atklātību, nebaidoties no 
negatīvām sekām. 

25. Sporta organizācijām un iestādēm ir jānodrošina, ka treneru vai sportistu 
dzimumorientācija vai dzimumidentitāte nav apstāklis, kas nosaka piemērotību 
iekļaušanai komandā, trenera amatam vai sporta godalgu saņemšanai. 

 19 

Tulk
oju

ms n
av

 pā
rba

ud
īts



Plašsaziņas līdzekļu attieksmes uzlabošana 

26. Plašsaziņas līdzekļi tiek aicināti iekļaut savā praksē vai uzvedības kodeksos 
atsauces uz LGBT personām un problēmām, kā arī nodrošināt žurnālistiem 
oficiālas un neoficiālas mācības par daudzveidību un paplašināt to izpratni par 
LGBT problēmām, novēršot naidpilnas publiskas runas. Šajā ziņā noderīgus 
ieteikumus sniedz nesen izdotā Eiropas Padomes Naida pilno izteikumu 
rokasgrāmata6. 

Vienādas attieksmes nodrošināšana un līdzdalība izglītībā 

27. Eiropas Komisijai ir jāizvērtē iespēja piemērot atklātās koordinācijas 
metodi, lai veicinātu paraugprakses apmaiņu par stratēģiju un politiku LGBT 
jauniešu skolas pamešanas un sociālās marginalizācijas jomā saistībā ar 
vajāšanu, diskrimināciju un izolētību.  

28. Eiropas Komisijai ir jāizvērtē arī iespēja piemērot atklātās koordinācijas 
metodi, lai veicinātu dalībvalstu izstrādātās prakses un politikas apmaiņu, ja tās 
ir pieņēmušas LGBT paredzētu politiku izglītības jomā, piemēram, tādu kā Īrijā, 
Zviedrijā un Apvienotajā Karalistē. 

29. Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka skolās valda drošības, atbalsta un atzīšanas 
gaisotne attiecībā uz LGBT jauniešiem, tiek apkarota homoseksualitātes un 
atšķirīgas dzimumidentitātes stigmatizācija un marginalizācija. Šajā ziņā skolas 
vadībai ir jāīsteno konkrēta vajāšanas novēršanas politika, kas skaidri apliecina, 
ka homofobiska apsaukāšanās, vajāšana un diskriminācija netiek paciesta. 
Skolas vadībai arī jānodrošina piekļuves mehānismi un informācija jauniešiem, 
kuri sevi identificē kā lesbietes, gejus vai biseksuāļus. 

30. Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka skolu mācību programmas neignorē 
jautājumus par dzimumorientāciju un ka LGBT personas tiek pienācīgi un 
cienīgi prezentētas saskaņā ar Eiropas Savienības pamatvērtībām jautājumā par 
vienādu attieksmi, nediskriminēšanu un daudzveidības cienīšanu. Šajā ziņā 
skolu iestādēm ir jāpilnveido to oficiālie un neoficiālie cilvēktiesību izglītības 
elementi, balstoties uz Eiropas Padomes izglītības rokasgrāmatu cilvēktiesību 
jomā „KOMPASS”. 

Zināšanu uzlabošana, izmantojot pētījumus un datu vākšanu  

31. Eiropas Komisija tiek aicināta veikt vairāk pētījumu par LGBT problēmām, 
iesaistot tās Septītās pamatprogrammas par pētniecību un tehnoloģiju attīstību 
(2007.–2013.) sociāli ekonomisko un humanitāro zinātņu programmu, kā arī 
izvērtēt iespēju plašāk izpētīt LGBT un transpersonu jautājumus Astotās 
pamatprogrammas (2014.–2020.) sociāli ekonomisko un humanitāro zinātņu 
programmā. Jānorāda arī, ka, tā kā LGBT pētniecība var „neņemt vērā” 

6 Anne Weber. Manuel sur le discourse de haine. – Eiropas Padome, 2009. 
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transpersonu problēmas, nedrīkst ignorēt minētos jautājumus, kas saistīti tieši ar 
transpersonām (piemēram, dzimuma atzīšana). 

32. Dalībvalstīm ir jāveicina un jāfinansē pietiekami kvalitatīvi un kvantitatīvi 
pētījumi par diskrimināciju dzimumorientācijas, dzimumidentitātes un 
dzimumpašizpausmes dēļ visās dzīves jomās, kā arī par homofobijas un 
transfobijas pakāpi, veidu, cēloņiem un ietekmi. 
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Ievads 
 

 

Vladimirs Špidla, ES nodarbinātības, sociālo lietu un vienādo iespēju komisārs7 

 

 

Tomass Hammarbergs, Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs8 

Objektīvu un ticamu datu apkopošana par homofobiju, transfobiju un 
diskrimināciju ir izšķirošais faktors LGBT personu tiesību izpratnē un 
aizsardzībā. Pirmo reizi Eiropas Savienībā dati un informācija tika vākti un 
analizēti, balstoties uz daudzpusīgiem pētniecības rezultātiem par LGBT 
problēmām, kas iegūti literatūras analīzē, ar anketu palīdzību un valstu 
pārskatos9, kurus sagatavojuši šo valstu pētnieki, veicot intervijas ar valstu 
līdztiesības organizācijām, NVO un valsts iestādēm visās 27 dalībvalstīs, kā arī 
balstoties uz divu apaļā galda sanāksmju rezultātiem, kurās pulcējās eksperti no 
LGBT pilsoniskās sabiedrības. 

 

7  Komisāra Vladimira Špidlas runa starptautiskajā konferencē par LGBT tiesībām Monreālā, 
pieejama tīmekļa vietnē: 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 (04.01.2009.). 

8  “Viewpoint 2008”, pieejams tīmekļa vietnē: 
http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/080514_en.asp (14.08.2008.). 

9  Valstu pārskatus, ko sagatavojis Dānijas Cilvēktiesību institūts un firma “COWI”, Pamattiesību 
aģentūra izdevusi pārskatāmības nolūkā. Interpretācijas un viedokļi pieder autoriem, un tie ne 
vienmēr atspoguļo Pamattiesību aģentūras nostāju un viedokli. 

„Dažkārt dzirdam apgalvojumus, ka lesbiešu, geju, biseksuāļu un 
transpersonu (LGBT) cilvēktiesību aizsardzība ir jaunu tiesību 
ieviešana. Tas ir pārpratums. Vispārējā cilvēktiesību deklarācija 
un noslēgtie līgumi nosaka, ka cilvēktiesības attiecas uz visiem, 
neviens netiek izslēgts.” 

„Cieņa pret personu tiesībām neatkarīgi no to dzimumorientācijas 
ir viens no pamatkritērijiem cilvēktiesību ievērošanā kopumā... 
pamatā ir nepieciešams turpināt stereotipu un aizspiedumu 
apkarošanu visos iespējamos veidos. Homofobija ir aizspriedums, 
ko es uzskatu par īpaši riebīgu un nepamatotu.”  
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Mūsu ziņojuma pamatdaļa ir tematiski strukturēta, aptverot šādus konkrētus un 
daudznozaru tematus:  

attieksme pret LGBT personām; 

noziegumi, kas izdarīti uz naida pamata, un naidīgi izteikumi; 

pulcēšanās brīvība; 

darba tirgus; 

izglītība; 

veselības aprūpe; 

reliģiskās iestādes; 

sports; 

plašsaziņas līdzekļi; 

patvērums; 

daudzējādā diskriminācija. 

 
Transfobija un diskriminācija dzimumidentitātes un dzimumpašizpausmes dēļ ir 
galvenās tēmas visā ziņojumā, bet konkrēti jautājumi ir apskatīti īpašās nodaļās.  

Katru nodaļu veido dati un informācija, kas iegūta intervijās ar ieinteresētajām 
pusēm (LGBT NVO, valsts iestādēs un valstu līdztiesības organizācijās), ar 
anketu un valstu pārskatu palīdzību, ko sagatavojuši šo valstu pētnieki, kā arī 
pamatojoties uz citiem pētījumiem un datiem. Valstu pētnieku sarakstu skatīt 
1. pielikumā. 

Katrā nodaļā ir apskatīti svarīgi jautājumi ar piemēriem no apsekojumiem, 
apskatiem, oficiālās statistikas vai atsevišķiem gadījumiem dažādās dalībvalstīs, 
kurus var uzskatīt par vispārīgo tendenču un LGBT personu dzīves apstākļu 
atspoguļojumu atsevišķās dalībvalstīs un visā ES. 

Ziņojums atklāj būtiskākos sociālos aspektus, kas raksturo situāciju attiecībā uz 
tiesībām un aizsardzību pret diskrimināciju, kā arī to, vai un kādā veidā LGBT 
personas izjūt homofobiju, transfobiju un diskrimināciju un kā tā ietekmē viņu 
dzīvi. Šajā ziņā ziņojums ir balstīts uz plašo, iepriekš publicēto tiesisko analīzi 
un papildina to.10 Kopā šie materiāli sniedz nepieciešamo pamatojumu, lai 

10  Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (2008). Homofobija un diskriminācija ES dalībvalstīs 
dzimumorientācijas dēļ. 1. daļa – Tiesiskā analīze, Pamattiesību aģentūra, 2008. 
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Pamattiesību aģentūra varētu sagatavot savu viedokli par to, kā risināt 
identificētās problēmas. 

Terminu un jēdzienu skaidrojums 
Pamattiesību aģentūra darbojas jomā, kas saistīta ar diskrimināciju dzimuma, 
piederības rasei vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma vai dzimumorientācijas dēļ un ir vērsta pret personām, kuras pieder 
minoritātēm, vai jebkādā šā pamatojuma kombinācijā (daudzējādā 
diskriminācija), ievērojot ES un starptautiskos standartus diskriminācijas 
apkarošanā, vienādas attieksmes nodrošināšanā un pamattiesību garantēšanā. 
Šie standarti iekļauj definīcijas, terminus un jēdzienus, kuri veido pamatu 
Pamattiesību aģentūras datu vākšanas metodoloģijai un analīzei.  

Diskriminācija11 ir mazāk labvēlīga attieksme pret kādu personu vai grupu, 
salīdzinot ar citām, jebkāda iemesla dēļ, tostarp dzimumorientācijas dēļ (tiešā 
diskriminācija), vai kad acīmredzami neitrāla attieksme ir saistīta ar kādas 
grupas vai personas ierobežošanu tāda paša iemesla dēļ kā diskriminācijas 
gadījumā, izņemot objektīvi pamatotās situācijas (netiešā diskriminācija).12 
Vajāšana tiek atzīta par diskriminācijas paveidu, ja notiek kāda negribēta 
darbība, kas saistīta ar jebkuru pamatojumu un kuras mērķis vai rezultāts ir 
personas cieņas pārkāpums, radot biedējošu, naidīgu, pazemojošu, kaitējošu vai 
aizvainojošu vidi. Vajāšana var izpausties kā atsevišķs incidents vai vairāki 
gadījumi ilgākā laikposmā. Tai var būt dažādas formas, piemēram, draudi, 
iebiedēšana vai mutvārdu uzbrukumi, nevēlamas piezīmes vai joki par 
dzimumorientāciju, dzimumidentitāti vai dzimumpašizpausmi.13 

Noziegumiem, kas izdarīti uz naida pamata, pret LGBT personām attiecas uz 
jebkādu kriminālu uzbrukumu, tostarp uzbrukumiem, kas vērsti pret personām 
vai īpašumu, ja šā uzbrukuma upuris, telpas vai mērķis ir izvēlēts saistībā ar tā 
reālo vai iedomāto saistību, piederību, attiecībām, atbalstu vai līdzdalību kādā 
LGBT grupā.14 

Naida notikums ir jebkurš incidents, aizskārums vai darbība – gan tad, ja valsts 
tiesību akti to atzīst par kriminālu nodarījumu, gan tad, ja neatzīst – kas vērsts 

11 Tiešās un netiešās diskriminācijas definīcija, ko piemēro saskaņā ar pamatdirektīvu par 
diskrimināciju. Padomes Direktīva Nr. 2000/78/EK (2000. gada 27. novembris), ar ko nosaka 
kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju. 

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

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

14  Definīcija ir balstīta uz EDSO/DICTB 2008. gada izdevumu “Hate Crimes in the OSCE Region 
– Incidents and Responses. Annual Report for 2007 (Noziegumi, kas izdarīti uz naida pamata, 
EDSO reģionā – incidenti un reakcija. Gada pārskats par 2007. gadu)”; EDSO/DICTB 
definīciju izmanto arī Eiropas Padome. 
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pret cilvēkiem vai īpašumu un kurā upuris, telpas vai mērķis ir izvēlēts saistībā 
ar tā reālo vai iedomāto saistību, piederību, attiecībām, atbalstu vai līdzdalību 
kādā LGBT grupā. Šis termins ietver daudzas neiecietības izpausmes, sākot no 
zema līmeņa aizspriedumainiem incidentiem un beidzot ar kriminālām 
darbībām.15 

Naidīgi izteikumi attiecas uz publiski paustiem izteikumiem, kas izplata, kūda, 
sekmē vai attaisno naidu, diskrimināciju vai naidīgumu pret minoritātēm – 
piemēram, politisko vai reliģisko vadītāju izteikumi, kas parādās presē vai 
internetā. Šādiem izteikumiem nav universālas definīcijas. 1997. gada Eiropas 
Padomes Ministru komitejas ieteikumā16 norādīts, ka šis termins ir „jāsaprot kā 
tāds, kas attiecas uz visa veida izteikumiem, kuri izplata, kūda, sekmē vai 
attaisno rasu naidu, ksenofobiju, antisemītismu vai citas naida formas, balstoties 
uz neiecietību, tostarp neiecietību, kas izpaužas kā agresīvs nacionālisms un 
etnocentrisms, minoritāšu diskriminācija un naidīgums pret tām, migrantiem un 
cilvēkiem ar imigrantu izcelsmi”. Eiropas Cilvēktiesību tiesa savā tiesu praksē, 
nenorādot precīzu definīciju, piemēro šo terminu tādiem izteikumiem, kuri 
izplata, kūda, sekmē vai attaisno naidu, kas balstīts uz neiecietību, tostarp 
reliģisko neiecietību. Eiropas Padome 2008. gada novembrī izdeva 
rokasgrāmatu par naidīgiem izteikumiem17, kurā teikts, ka, kaut arī Eiropas 
Cilvēktiesību tiesa vēl nav nodarbojusies ar šo aspektu, homofobiski izteikumi 
arī ietilpst tajā kopumā, ko var apzīmēt kā naidīgi izteikumi. 

Mūsu ziņojumā arī ir izmantoti tie paši jēdzieni, kuri Eiropas Savienībā vai 
starptautisko standartu pamata instrumentos vēl nav identificēti un kuriem tādēļ 
nav juridiskas vērtības.  

Dzimumorientācija ir „seksuāla orientācija”, ar ko apzīmē jebkuras personas 
spēju uz dziļi emocionālu, afektos balstītu un seksuālu pievilcību, kā arī intīmas 
un seksuālas attiecības ar pretējā dzimuma vai tā paša dzimuma pārstāvjiem, vai 
ar vairāk nekā viena dzimuma pārstāvjiem.18 

Homoseksuālisms un biseksualitāte bieži vien kopā ar transpersoniskumu 
akadēmiskā un politiskā kontekstā tiek apzīmēti ar kopīgu terminu „LGBT 
cilvēki” vai „LGBT personas” – lesbietes, geji, biseksuāļi un transpersonas. Tā 

15  Definīcija ir balstīta uz EDSO/DICTB 2008. gada izdevumu “Hate Crimes in the OSCE Region 
– Incidents and Responses. Annual Report for 2007 (Noziegumi, kas izdarīti uz naida pamata, 
EDSO reģionā – incidenti un reakcija. Gada pārskats par 2007. gadu)”. 

16  Balstīts uz definīciju, kas atrasta Eiropas Padomes Ministru komitejas ieteikumā Nr. R(97)20 
dalībvalstīm attiecībā uz “naidīgiem izteikumiem”. 

17 Vairāk informācijas skat. tīmekļa vietnē: 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=PR799(2008)&Language=lanEnglish&Ver=original&Sit
e=DC&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BA
CE (03.02.2009.). 

18  Džokjakartas principi par starptautisko cilvēktiesību likumu piemērošanu attiecībā uz 
dzimumorientāciju un dzimumidentitāti ir pieejami tīmekļa vietnē: 
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.htm (22.11.2008.). 
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ir heterogēna grupa, kas bieži tiek saistīta kopā ar LGBT apzīmējumu sociālā un 
politiskā nozīmē un vietējā vai starptautiskā līmenī. 

Transseksuāla ir persona, kura dod priekšroku citam dzimumam, kas nav tās 
dzimums, kāds tai bija piedzimstot, un kura izjūt nepieciešamību veikt fiziskas 
ķermeņa izmaiņas, lai paustu savas izjūtas, piemēram, lietojot hormonu 
preparātus un/vai veicot ķirurģisku iejaukšanos. 

Transpersonas ir personas, kuru dzimumidentitāte ir cita, nevis tā, kas viņiem 
bija piedzimstot, un tie cilvēki, kuri vēlas atspoguļot savu dzimumidentitāti citā 
veidā nesaistīti ar to dzimumu, kurā viņi piedzimuši. Tie ir arī cilvēki, kuri jūt, 
ka viņiem ir jāizvēlas, kuri dod priekšroku vai izvēlas – ar apģērbu, 
aksesuāriem, kosmētiku vai ķermeņa izmaiņām – priekšstatīt sevi pretēji tam, 
ko sagaida no viņiem piedzimstot atvēlētās dzimuma lomas. Cita starpā tas 
attiecas uz transpersonām, kuras ir kaut kas vidējs starp vīrieti un sievieti, 
transseksuāļiem, transvestītiem un tiem, kas ģērbjas pretējā dzimuma apģērbā.19 

Pretēji ģērbtās transpersonas/transvestīti ir personas, kuras regulāri, kaut arī 
ne vienmēr, „tērpjas” apģērbā, kas vairāk saistās ar pretējo dzimumu, nevis to 
dzimumu, kurā viņas piedzimušas.  

Dzimuma pašizpausmi var definēt kā veidu, kurā cilvēciskā būtne izpauž sevi 
dzimuma nozīmē – proti, kā veidu, kurā visas personas izpauž sevi to dažādo 
iespēju robežās, kādas piedāvā dzimuma spektrs – kā vīrieti, kā sievieti vai kā 
androgēnu būtni u. c.20 Dzimuma pašizpausme attiecas uz personas 
dzimumidentitātes redzamajiem aspektiem (piemēram, ārējo izskatu, apģērbu, 
runas veidu un izturēšanos).21 Šajā ziņojumā dzimuma pašizpausme īpaši 
attiecas uz tiem cilvēkiem, kuri pārkāpj tradicionālo bipolāro dzimuma līniju – 
piemēram, uz gadījumiem, kad pretēji ģērbtam vīrietim ir vīrieša 
dzimumidentitāte, taču viņš dažkārt izpauž savu sievišķīgumu, ieģērbjoties 
sieviešu apģērbā un pieņemot sievietes ķermeņa valodu un lomas izpausmes.22 

19  Definīcija ir balstīta uz izdevumu “ Transgender Europe”, pieejams tīmekļa vietnē: 
http://www.transgendereurope.org/viewpage.php?page_id=8 (20.09.2008.). 

 Šajā ziņojumā tiek izmantots arī vārds “transpersoniskums”, un tas attiecas uz cita dzimuma 
identitātes pieņemšanu vai pašizpausmi. 

20 Kabrāls M. (Cabral, M). “International Gay and Lesbian Human Rights Commission: Gender 
Expression and Human Rights” (Starptautiskā geju un lesbiešu cilvēktiesību komiteja: dzimuma 
pašizpausme un cilvēktiesības). Tīmekļa vietnē: 
http://www.iglhrc.org/files/iglhrc/program_docs/GEHR%20E.doc (17.12.2008.). 

21 Dzimuma pašizpausmes instrumenti, kas izbeidz diskrimināciju saistībā ar dzimuma 
pašizpausmi. –Tīmekļa vietnē: 
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” (Anketēšanas 
sākotnējie rezultāti attiecībā uz seksuālajām minoritātēm). – Izdevumā: J. Lehtonen and K. 
Mustola. ““Straight people don’t tell, do they ...?”: Negotiating the boundaries of sexuality and 
gender at work” (Heteroseksuāli cilvēki nerunā, bet rīkojas ...? Diskutējot par seksualitātes un 
dzimuma attiecībām darbavietās). – Darba lietu ministrija, Somija, 2004. 
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Dzimumidentitāte attiecas uz jebkuras personas dziļi izjusto iekšējo un 
individuālo dzimuma pieredzi, kas var gan atbilst, gan neatbilst tam dzimumam, 
kurā cilvēks ir piedzimis, tostarp uz sava ķermeņa personiskajām izjūtām (starp 
kurām brīvas izvēles gadījumā var būt arī ķermeniskā veidola vai funkciju 
izmaiņas, izmantojot medicīniskus, ķirurģisku vai citus līdzekļus) un citām 
dzimuma izpausmēm, tostarp apģērbu, runas veidu un manierēm.23 Dzimuma 
identitāte nav tas pats, kas dzimumorientācija, un transpersonas var sevi 
identificēt gan kā heteroseksuālas, gan kā biseksuālas vai homoseksuālas 
personas. Tādēļ transpersoniskuma problēmas drīzāk ir jāuzskata par dzimuma 
jautājumiem, nevis jāsaista ar dzimumorientācijas problēmu. 

Heteroseksuālās normas ir tas, kas liek heteroseksuālistiem izskatīties 
pareiziem, dabiskiem un privileģētiem. Tā saistīta ar pieņēmumu, ka ikviens 
cilvēks „pēc dabas” ir heteroseksuāls un ka tādēļ heteroseksuālisms ir ideāls, 
kaut kas pārāks par homoseksuālismu un biseksualitāti.24 

Heteroseksismu var definēt kā diskrimināciju, kas vērsta par labu 
heteroseksuāļiem un pret homoseksuāliem cilvēkiem, balstoties uz pieņēmumu 
par heteroseksuālismu kā vienīgo „pareizo” dzīves veidu. „Heteroseksistu” 
diskriminācija pret LGBT cilvēkiem ietver, piemēram, tiešās un netiešās 
diskriminācijas gadījumus, kas definēti ES nediskriminēšanas direktīvās. 

Daudzējādā diskriminācija raksturo diskrimināciju, kas balstīta uz vairākiem 
atsevišķiem iemesliem. Savienotā diskriminācija attiecas uz situāciju, kad 
spēkā ir vairāki pamatojumi, kuri vienlaikus savstarpēji mijiedarbojas tādā 
veidā, ka tos nav iespējams nodalīt citu no cita.25 

Homofobija ir iracionālas bailes un nepatika pret homoseksuālismu un 
lesbietēm, gejiem un biseksuāliem (LGB) cilvēkiem, pamatojoties uz 
aizspriedumiem.26 

Transfobiju var raksturot kā iracionālas bailes no dzimuma neatbilstības vai 
dzimuma pārkāpšanas, piemēram, bailes vai nepatiku pret vīrišķīgām sievietēm, 
sievišķīgiem vīriešiem, pretēji ģērbtām būtnēm, transpersonām, transseksuāļiem 
un citiem, kuri neiekļaujas dzimuma stereotipos attiecībā uz dzimumu, kurā viņi 

23  Džokjakartas principi par starptautisko cilvēktiesību likumu piemērošanu attiecībā uz 
dzimumorientāciju un dzimumidentitāti ir pieejami tīmekļa vietnē: 
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.htm (22.11.2008.). 

24  Balstoties uz izdevumu: L. Berlant, M. Warner (1998). “Sex in Public (Sekss publikas 
priekšā)”. – izdevumā “Critical Inquiry”, 24, 2. T. Rosenberg (2002). Queerfeministisk Agenda, 
Stockholm: Arena; “RFSL” (2007). Open Up Your Workplace: Challenging Homophobia and 
Hetero-normativity (Atklāj savu darbavietu: homofobijas un heteroseksuālo normu problēmas). 

25  Eiropas Komisija (2007). “Tackling Multiple Discrimination. Practices, policies and laws“ 
(Cīņā pret daudzējādo diskrimināciju. Prakse, politika un likumi). Pieejams tīmekļa vietnē: 
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/stud/multdis_en.pdf 
(12.09.2008.). 

26  Šī definīcija izriet no Eiropas Parlamenta rezolūcijas par homofobiju Eiropā (P6_TA(2006)0018 
(PE 368.248)). 
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piedzimuši. Vārda „fobija” izmantošana šajā kontekstā nenozīmē, ka 
transfobiska persona un/vai transfobijas upuris cieš no kādiem traucējumiem.27 

Piedzīvotā jeb subjektīvā diskriminācija ir subjektīvas izjūtas par 
diskriminēšanu, kas nebūt ne vienmēr nozīmē diskrimināciju tiesiskā nozīmē.28 

Metodoloģija  
Šajā analīzē ir izmantoti pamata materiāli, kas apkopoti turpmāk minētajās 
pētnieciskajās darbībās, kas tika veiktas gan birojā, gan uz vietas, un tās 
papildināja datu pārbaude un analīze.  

Literatūras apskats  

Pētījumi sākās ar detalizētu attiecīgās literatūras izvērtēšanu. Tā atviegloja 
turpmāko norādījumu izstrādi darbam uz vietas un valstu pārskatu 
sagatavošanai.  

Valstu pārskati  

Socioloģisks ziņojums par pašreizējo situāciju, kas tika pasūtīts neatkarīgiem 
ekspertiem katrā dalībvalstī, tā nodrošinot bagātīgu konteksta informāciju, 
oficiālus datus un informāciju par akadēmiskiem un citiem pētījumiem.  

Ieinteresēto pušu elektroniskais apsekojums 

LGBT NVO, valstu līdztiesības organizācijas un valsts iestādes tika aptaujātas, 
izmantojot elektronisku anketu, kuras mērķis bija apkopot „ieinteresēto pušu 
novērtējumu” attiecībā uz sociālo situāciju. Tika izsūtītas 343 anketas. No tām 
84 tika pilnībā aizpildītas, 132 – daļēji aizpildītas (kopā 216), bet uz 127 netika 
saņemtas atbildes. Saņemtās atbildes sniedz nenovērtējamu ieskatu galveno 
ieinteresēto pušu būtiskākajās problēmās visā Eiropas Savienībā. 

Tiešās intervijas 

Lai papildinātu datus, kas tika apkopoti valstu pārskatos un elektroniskajā 
apsekojumā, visā ES teritorijā tika veiktas padziļinātas intervijas ar LGBT 
NVO, valsts iestāžu un valstu līdztiesības organizāciju pārstāvjiem.  

27  Hill, D, Willoughby, B. (2005). “The Development and Validation of the Genderism and 
Transphobia Scale, in Sex Roles“ (Dzimuma radīto aizspriedumu un transfobijas mēroga 
attīstība un validācija dzimuma lomās). – 53. sēj., Nr. 7.–8., 2005. gada oktobrī. – Nīderlandē, 
“Springer”. 

28  E. Olli, B. K. Olsen (eds.) (2005). “Towards Common Measures for Discrimination: Exploring 
possibilities for combining existing data for measuring ethnic discrimination“ (Atzīstot kopīgus 
līdzekļus pret diskrimināciju: iespējas, kā apvienot esošos datus, lai izvērtētu etnisko 
diskrimināciju). – Dānijas Cilvēktiesību institūts. 

 28 

                                                           

Tulk
oju

ms n
av

 pā
rba

ud
īts



Konsultatīvās apaļā galda diskusijas  

Paraugprakse un ieteikumi, kā uzlabot LGBT personu stāvokli, kas tika 
identificēti datu iegūšanas laikā un tiešajā darbā uz vietas, tika papildus 
apspriesti ar NVO visā ES, rīkojot divas konsultatīvas apaļā galda diskusijas 
Kopenhāgenā 2008. gada jūnijā un tā veicinot zināšanu apmaiņu un sinerģijas 
veidošanos. Apaļā galda diskusijas arī noderēja, sniedzot projekta komandai 
papildu informāciju analīzes vajadzībām.  

Eiropas Padome  

Cits svarīgs atbilstošu datu avots bija Eiropas Padome, no kuras projekta 
komanda ieguva informāciju par Padomes viedokli jautājumā par homofobiju, 
transfobiju un diskrimināciju dzimumorientācijas un dzimumidentitātes dēļ, kā 
arī par iniciatīvām, kā apkarot šīs problēmas. Tika intervēts arī cilvēktiesību 
komisārs Thomas Hammarberg.  
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I DAĻA. Lesbietes, geji, biseksuāļi, 
transseksuāļi/transpersonas Eiropas 
Savienībā  

Attieksme pret LGBT personām 
Vispārīgā iedzīvotāju attieksme pret LGBT personām tika izvērtēta 
apsekojumos, kas notika Eiropas un valstu līmenī kā viens no lielumiem, kas 
atklāj esošās vērtību orientācijas. Dažās aptaujās tika tiešā veidā pētīta attieksme 
pret homoseksuālismu un homoseksuālu praksi, bet citās izmantoja atšķirīgu 
veidu, kā novērtēt attieksmi pret gejiem, proti, ievērojot zināmu sociālo distanci 
un uzdodot tādus jautājumus kā, piemēram: „Ko jūs vēlētos/nevēlētos par savu 
kaimiņu?”  

Eiropas līmeņa apsekojums: geji kā kaimiņi  

Jaunākajā Eurobarometer apsekojumā, ko veica 2008. gadā29, tika jautāts „ko 
Jūs justu, ja gejs (gejs vai lesbiete) dzīvotu Jums kaimiņos?”. Atbildes tika 
reģistrētas amplitūdā no „1” („ļoti apmierināts”) līdz „10” („ļoti 
neapmierināts”). Iedalot atbildes piecās grupās, kurās tumšākā krāsa apzīmēja 
vislielāko apmierinātību, bet visgaišākā – vismazāko apmierinātību, attiecīgā 
attieksme ir ilustrēta turpmāk sniegtajā kartē. 

29“Eurobarometer” 296 (2008), 9. nodaļa, pieejama tīmekļa vietnē: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_en.pdf (24.01.2009.). 
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Attieksme pret geja dzīvošanu kaimiņos 
 

 

 
Country Results Valstu rezultāti Latvia Latvija 
Sweden Zviedrija Bulgaria Bulgārija 
Denmark Dānija Romania Rumānija  
The Netherlands Nīderlande Map Legend  Kartes apraksts 
Luxembourg Luksemburga Higher than 9.0 Virs 9,0 
France Francija Lower than 6.0 Zem 6,0 
Belgium Beļģija   
United Kingdom Apvienotā Karaliste   
Spain Spānija   
Ireland Īrija    
Malta Malta   
Germany Vācija   
European Union (27) Eiropas Savienība (27)   
Slovenia Slovēnija   
Austria Austrija   
Finland Somija   
Estonia Igaunija   
Greece Grieķija   
Cyprus Kipra    
Poland Polija   
Italy Itālija   
Czech Republic Čehijas Republika   
Portugal Portugāle   
Slovakia Slovākija   
Hungaria Ungārija   
Lithuania Lietuva   
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Saskaņā ar Eurobarometer datiem ES kopumā 11 procenti aptaujāto teica, ka 
viņiem nepatiktu dzīvot kaimiņos ar geju (atbildes amplitūdā no 1 līdz 3), bet 
67 procenti būtu apmierināti (atbildes amplitūdā no 7 līdz 10).  

Valstis, kurās vislielākais īpatsvars respondentu būtu apmierināti ar 
homoseksuālu kaimiņu, bija Nīderlande un Zviedrija (91 procents), tām sekoja 
Dānija, Beļģija un Francija. 

Otrā skalas galā Rumānija bija valsts, kurā vislielākais īpatsvars iedzīvotāju 
nebūtu apmierināti ar homoseksuālu kaimiņu (36 procenti), tai sekoja Lietuva, 
Latvija, Bulgārija un Ungārija. 

Saskaņā ar minētajiem Eurobarometer rezultātiem vīrieši vidēji ir negatīvāk 
noskaņoti nekā sievietes, vecākā paaudze ir negatīvāka nekā jaunieši, mazāk 
izglītotas personas ir negatīvākas par vairāk izglītotām, un personas, kas 
atbalsta labējus politiskos uzskatus, ir negatīvākas par kreisi noskaņotajām. 

Paraugprakse: informēšanas kampaņa. Polijā pirmā informēšanas 
kampaņa, kas veicināja geju un lesbiešu pieņemšanu, „Ļaujiet viņiem mūs 
pamanīt” tika organizēta 2003. gadā, un to vadīja organizācija „Kampaņa 
pret homofobiju”. Lielākajās Polijas pilsētās galerijās un uz ziņojumu 
dēļiem tika demonstrēti trīsdesmit attēli ar geju un lesbiešu pāriem, kuri 
bija sadevušies rokās. Kampaņa plašsaziņas līdzekļos izraisīja aktīvas 
diskusijas par lesbiešu, geju un biseksuāļu problēmām.30  

Atklāta attieksme pret dažādām grupām, piemēram, pret LGBT, netiek mērīta 
tikai saistībā ar „dzīvošanu kaimiņos”. Paplašinot šāda veida apsekojumu ar 
lielāku situāciju dažādību, rodas dziļāks priekšstats. Piemēram, Kiprā veica 
pētījumu, kuru sagatavoja tiesībsarga birojs, izmēģinot tajā dažādas situācijas un 
atklājot, piemēram, ka respondenti būtu mazāk apmierināti ar gejiem, kuri 
rūpējas par viņu bērnu izglītošanu vai būtu viņiem tuvi radinieki, nekā gejiem kā 
draugiem vai ārstiem, un būtu visneapmierinātākie, ja geji būtu kolēģi vai 
kaimiņi.31  

Eiropas līmeņa apsekojums: viendzimuma laulības un adopcija 

Attieksme pret viendzimuma laulībām un bērnu adopciju sniedz papildu 
liecības par to, cik pieņemamas LGBT personas ir sabiedrībai. 2006. gadā 
Eurobarometer norādīja: 

„Apsekojums […] atklāj, ka atvērtība pret homoseksuālismu ir samērā 
ierobežota. Vidēji visā Eiropā tikai 32 % eiropiešu domā, ka homoseksuāliem 

30 Skat. http://niechnaszobacza.queers.pl/index_en.htm (23.10.2008.). 
31 Kipras koledžas Pētniecības centrs “Attitudes and Perceptions of the Public toward 

Homosexuality” (Sabiedrības attieksme un uztvere homoseksuālisma jautājumā). – Kipras 
koledža, 2006. 
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pāriem vajadzētu ļaut adoptēt bērnus. Faktiski 14 no 25 dalībvalstīm mazāk par 
ceturtdaļu sabiedrības atbalsta adopcijas tiesību piešķiršanu homoseksuāliem 
pāriem. Sabiedrības viedoklim ir tendence uz lielāku iecietību pret geju 
laulībām: 44% ES pilsoņu piekrīt, ka šādas laulības vajadzētu atļaut visā Eiropā. 
Jāpiebilst, ka dažām dalībvalstīm ir vidēji rezultāti, kas liecina par ļoti augstu 
pieņemšanas līmeni: Nīderlande ir šā saraksta augšgalā ar 82 % respondentu, 
kuri atbalsta homoseksuālas laulības, un 69 %, kuri atbalsta ideju par bērnu 
adopciju homoseksuālos pāros. Visizteiktākā opozīcija ir Grieķijā, Latvijā (abās 
attiecīgi 84 % un 89 %) un Polijā (76 % un 89 %).”32 

32 “Eurobarometer” 66 (2006), 43.–46. lpp., pieejams tīmekļa vietnē: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf , (16.12.2008.). 
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Attieksme pret viendzimuma laulību atļaušanu visā Eiropā33 

 

Country Results Valsts rezultāti Lithuania Lietuva 
The Netherlands  Nīderlande Poland Polija 
Sweden Zviedrija Greece Grieķija 
Denmark Dānija Bulgaria Bulgārija 
Belgium Beļģija Cyprus Kipra 
Luxembourg Luksemburga Latvia Latvija 
Spain Spānija Romania Rumānija 
Germany Vācija   
Czech Republic Čehijas Republika   
Austria Austrija  Map Legend Kartes apraksts 
France Francija  Per cent Procenti 
United Kingdom Apvienotā Karaliste   
Finland Somija   
European Union (27) Eiropas Savienība (27)   
Ireland Īrija   
Italy Itālija   
Slovenia Slovēnija   
Portugal Portugāle    
Estonia Igaunija    
Slovakia Slovākija   
Hungaria Ungārija   
Malta Malta   

 

33 Eurobarometer 66 (2006), 43. lpp., pieejams tīmekļa vietnē: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf , (16.12.2008.). 
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Attieksme pret gejiem „kā kaimiņiem” un attieksme pret „viendzimuma 
laulībām”, kā to apliecina Eurobarometer apsekojumi, dažādās dalībvalstīs lielā 
mērā ir saistīta ar ģimenes tiesību līmeni, kāds pieejams LGBT personām. 
Pastāv tendence, ka pozitīvāka attieksme vērojama dalībvalstīs, kurās 
viendzimuma partnerattiecībām ir zināma tiesiskās atzīšanas pakāpe. Tas var 
liecināt par saistību starp sabiedrības attieksmi un partnerattiecību atzīšanu. Kā 
apgalvoja Spānijas tiesībsargs34, šķiet, ka viendzimuma laulību ieviešana ir 
uzlabojusi attieksmi pret LGBT personām. 
„Līdz ar civilajām partnerattiecībām valsts kultūra ir ievērojami mainījusies. 
Un patiesi interesanti ir tas, ka pārmaiņas kultūrā un to civilizējošais efekts ir 
krietni pārsniedzis geju un lesbiešu kopienas robežas. Citiem vārdiem, skaidras 
nostājas izteikšana šajā jautājumā un zināmu aizspriedumu un diskriminācijas 
pārvarēšana, iespēja cilvēkiem būt lepniem savā patiesajā veidolā, es domāju, 
ka tam visam ir sekas, kuras dziļi pārveido šīs valsts domas pašai par sevi.” 
Tonijs Blērs, uzruna Stonewall līdztiesības pasākumā, 2007. gada 22. martā 
(Cowan, 2007. – 1. lpp.)35 

Jautājumā par bērnu adopciju Eurobarometer atklāja, ka visā ES to atbalsta 
tikai vidēji 31 procents respondentu.  

„Priekšlikums ļaut homoseksuāliem pāriem adoptēt bērnus gūst ļoti atšķirīgu 
piekrišanu dažādās valstīs: tas svārstās no 7 % Polijā un Maltā līdz 69 % 
Nīderlandē. Zviedrija ir vienīgā cita valsts, kurā (tikai) nedaudz vairāk nekā 
puse respondentu atbalsta uzskatu, ka „visā Eiropā geju pāriem būtu jāļauj 
adoptēt bērnus”.”36 
 
Attieksme pret bērnu adoptēšanas atļaušanu geju pāriem 

 

34  Tiešā intervija ar El Defensor del Pueblo [tiesībsargu], 2008. gada 13. martā. 
35 Cowan, K. (2007). “British attitudes to lesbian and gay people” (Britu attieksme pret lesbietēm 

un gejiem): www.stonewall.org.uk. 
36 “Eurobarometer” 66 (2006), 45. lpp., pieejams tīmekļa vietnē: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf (16.12.2008.). 
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Country Results Valstu rezultāti   
The Netherlands  Nīderlande Poland Polija 
Sweden Zviedrija   
Denmark Dānija   
Austria Austrija   
Belgium Beļģija   
Spain Spānija   
Germany Vācija   
Luxembourg Luksemburga Map Legend Kartes apraksts 
France Francija  Per cent Procenti 
United Kingdom Apvienotā Karaliste    
European Union (27) Eiropas Savienība (27)   
Ireland Īrija   
Italy Itālija   
Finland Somija   
Czech Republic Čehijas Republika    
Portugal Portugāle   
Slovenia Slovēnija   
Estonia Igaunija   
Hungaria Ungārija   
Lithuania Lietuva   
Slovakia Slovākija   
Bulgaria Bulgārija   
Greece Grieķija   
Cyprus Kipra   
Latvia Latvija   
Romania Rumānija   
Malta Malta   
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Citi valstu apsekojumi par attieksmi 

Izvērtējot citus attieksmes aspektus attiecībā pret LGBT personām, valstu 
apsekojumi atklāj, ka dominē negatīva attieksme pret LGBT personām 
visdažādākajos kontekstos. 

Bulgārijas apsekojumā37 42 procenti respondentu nevēlētos geju par savu 
draugu vai kolēģi un 47 procenti nebūtu apmierināti, ja viņu bērns būtu 
homoseksuāls. Apvienotajā Karalistē apsekojumā38, kas attiecās uz Skotiju, 
puse respondentu apgalvoja, ka nebūtu apmierināti, ja viņu radinieks veidotu 
ilgtermiņa attiecības ar transseksuālu personu. Dānijas apsekojumā39 
53 procenti vīriešu vecumā no 15 līdz 24 gadiem nedomāja, ka būtu pieņemami 
stāties dzimumattiecībās ar kādu, kas pieder tam pašam dzimumam, bet tikai 
21 procents jaunu sieviešu domāja tāpat. Saskaņā ar Vācijas pētījumu40 
32 procenti respondentu uzskatīja, ka noraudzīties, kā skūpstās divi geji, ir 
pretīgi. Lietuvas pētījumā41 atklājās, ka 47 procenti respondentu uzskata 
homoseksuālismu par slimību un ir pārliecināti, ka gejus ir jāārstē medicīniski; 
62 procenti nevēlētos piederēt nevienai organizācijai, kuras biedri ir geji; 
69 procenti negribēja, ka geji strādā skolās; 50 procenti iebilda pret to, ka geji 
strādā policijā. Agrāk veikts Eiropas vērtību pētījums Grieķijā atklāja, ka ir 
ievērojams attieksmes kontrasts starp dažāda vecuma un dažāda izglītības 
līmeņa respondentiem. Lielākā daļa respondentu (58,6 procenti) uzskatīja, ka 
homoseksuālisms nav „attaisnojams”, taču šis īpatsvars bija daudz izteiktāks 
starp personām, kas vecākas par 50 gadiem (84,7 procenti), nekā starp 
personām, kas jaunākas par 30 gadiem (44,7 procenti), un tas norāda uz to, ka 
attieksme var pakāpeniski mainīties42. 

Neatkarīgi no atšķirībām starp dalībvalstīm apsekojumi liecina, ka dominē 
homofobija un nepatika pret LGBT personām. Līdzīga aina paveras, 
ielūkojoties ieinteresēto pušu elektroniskajā apsekojumā. Trīsdesmit procenti 
uzskata, ka lesbietes pieņem „mazākā daļa” iedzīvotāju vai ka tās vispār netiek 

37  Socioloģisko pētījumu aģentūra “Skala” (2007). “Attitude toward the minority groups and 
discriminatory mindsets in the Bulgarian society” (Attieksme pret minoritāšu grupām un 
diskriminējoši priekšstati Bulgārijas sabiedrībā). Socioloģisks pētījums, kas veikts projektā 
“No antidiskriminācijas līdz vienādām iespējām – inovatīvas metodes un iedarbīga prakse, ko 
attīstījusi Komisija aizsardzībai pret diskrimināciju”. – Sofijā. 

38  C. Bromley, J. Curtice, L. Given (2007). “Attitudes to discrimination in Scotland“ (Attieksme 
pret diskrimināciju Skotijā). – 2006, Skotijas sociālo attieksmju pētījums, Edinburgā, Skotijas 
valdības sociālo pētījumu iestāde. 

39  Sundhedsstyrelsen [Valsts Veselības aizsardzības pārvalde] (2006). Ung2006. De 15-24-åriges 
seksualitet. – Kopenhāgenā. 

40  Institut für interdisziplinäre Konflikt und Gewaltforschung [IKG] (2006). Indikatoren des 
Syndroms Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit im Vergleich. – pieejams tīmekļa vietnē: 
http://www.uni-bielefeld.de/ikg/index.htm (15.06.2006.). 

41  Tirgus un viedokļu izpētes centrs “Vilmorus Ltd.” (2006). “Discrimination against Various 
Social Groups in Lithuania” (Diskriminācija pret dažādām sociālajām grupām Lietuvā). – 
Viļņā. 

42 Eiropas vērtību pētījums (1999), pieejams tīmekļa vietnē: www.jdsurvey.net/web/evs1.htm 
(13.11.2008.). 
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„atzītas”. Skaitļi par gejiem ir lielāki, sasniedzot 40 procentus, bet attiecībā uz 
biseksuāļiem – 38 procentus, toties attiecībā uz transpersonām rādītājs ir īpaši 
zems – 73 procenti.  

Šie rezultāti nav nekāds pārsteigums. Jau 2000. gadā Eiropas Padomes Ministru 
komiteja bija mudinājusi uz iecietību un konkrētu rīcību: „Homoseksuālisms 
dažās sabiedrībās un to daļās vēl arvien spēj radīt enerģisku kultūras 
pretreakciju, tomēr tas nav pietiekams iemesls, lai valdības vai parlamenti 
saglabātu pasivitāti. Tieši pretēji, šis apstāklis tikai uzsver nepieciešamību 
veicināt lielāku iecietību dzimumorientācijas jautājumos.”43 

Paraugprakse: 2005. gada janvārī ILGA Portugālē aizsāka kampaņu 
plašsaziņas līdzekļos, tostarp televīzijā, radio, presē un tīmeklī, 
sadarbojoties ar reklāmas aģentūru W/Portugal, kas ieguldīja pro bono 
darbu. Kampaņas laikā televīzijā un drukātajā presē tika atspoguļota 
pieķeršanās, kas valda starp lesbiešu un geju pāriem, lai sekmētu LGBT 
personu pamanāmību, viņus attēlojot pozitīvi.44 

Jāuzsver arī Eiropas Komisijas ievērojamais ieguldījums, lai uzlabotu 
sabiedrības attieksmi pret dažādām minoritāšu grupām, tostarp LGBT personām. 
Īpaši jāizceļ 2007. gada pasludināšana par Eiropas Vienādu iespēju gadu un ar to 
saistītie informēšanas pasākumi, kas deva ļoti vērtīgu ieguldījumu attieksmes 
maiņā. Eiropas mēroga aģitācijas automobilis, kas viesojās dalībvalstu pilsētās 
2007. un 2008. gadā, ir viens no daudzajiem piemēriem, kas veidoja tiešu 
kontaktu ar plašu sabiedrību, lai to informētu par jautājumiem, kuri saistīti ar 
diskrimināciju. Eiropas Komisija arī finansēja valsts mēroga informēšanas 
pasākumus daudzās dalībvalstīs.45  
 
Negatīvās attieksmes sekas 
 
Kā LGBT NVO mūs informēja tiešo interviju laikā, viena no aizsardzības 
stratēģijām, ko LGBT personas izmanto, lai izvairītos no diskriminācijas, ir 
centieni palikt „neredzamiem” sabiedriskās vietās, darbā vai skolā. Kā 
kompetenti norādīts pētījumā, kas notika Slovēnijā46, ar nosaukumu „Privātās 
dzīves nepanesamās ērtības”: „…geji un lesbietes ķeras pie mīmikrijas 
izmantošanas, lai pielāgotos heteroseksuāļu iedibinātajiem standartiem 

43  Lesbiešu un geju stāvoklis Eiropas Padomes dalībvalstīs. – Parlamentārās asamblejas ieteikums 
Nr. 1474 (2000), atbilde, kuru Ministru komiteja pieņēma 2001. gada 19. septembrī, ministru 
vietnieku 765. sanāksmē. 

44 Skat. http://www.youtube.com/watch?v=Xtv2OjDV6t0 (17.10.2008.). 
45 Skat. Eiropas Komisija “Veicinot līdztiesību un nediskriminēšanu Eiropas Savienībā”, tīmekļa 

vietnē: 
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/broch/thembroch08_en.pd
f (12.01.2009.). 

46  R. Kuhar, A. Svab (2005). “The Unbearable Comfort of Privacy: Everyday Life of Gays and 
Lesbians“ (Privātās dzīves nepanesamās ērtības: geju un lesbiešu ikdienas dzīve). – “Politike”, 
Ļubļana, 95.–96. lpp.; pieejams tīmekļa vietnē: http://www2.mirovni-
institut.si/eng_html/publications/pdf/MI_gay_eng.pdf (12.01.2009.). 
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sabiedriskās vietās. Viņi ārēji pārdēvē savas attiecības un liek tās vērtēt 
kontekstā kā „tikai draudzību”. Vienīgi apstākļos, kuri šķiet pietiekami droši, 
daži no viņiem atļaujas intīmāku tuvību, kas norāda uz viņu seksuālo statusu. 
Parasti geji un lesbietes ir informēti par apkārtējās vides kopējām īpatnībām un 
to, cik lielā mērā heteroseksuālās normas nosaka šo vidi.” 
 
Tomēr minētā „nepamanāmības” stratēģija ietekmē ne tikai LGBT personu 
dzīvi, bet arī to, ciktāl ir iespējams konstatēt netiešu diskrimināciju 
dzimumorientācijas dēļ. 

Geji kā ģimenes locekļi 

Ģimenei ir galvenā nozīme jebkuras personas dzīvē, vai tas būtu bērns, 
pusaudzis vai pieaugušais, jo tā sniedz emocionālu atbalstu. LGBT NVO 
intervijās visā ES teritorijā apstiprināja, ka ģimeņu reakcija ir galvenā 
problēma, kas nopietni ietekmē LGBT personu labsajūtu. Pētījumi Polijā,47 
Portugālē,48 Maltā,49 Lietuvā,50 Apvienotajā Karalistē,51 Itālijā,52 
Slovēnijā,53 Latvijā,54 Vācijā,55 Slovākijā56 un Francijā57 apliecināja, ka liels 

47  M. Abramowicz (2007). “Situation of bisexual and homosexual persons in Poland – 2005 and 
2006 report” (Biseksuālu un homoseksuālu personu stāvoklis Polijā. – 2005. un 2006. gada 
pārskats). – Varšavā, Kampaņa pret homofobiju un “Lamda” Varšavas asociācija. 

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  Maltas Geju tiesību kustība (2003). “Sexual Orientation Discrimination in Malta: A Report on 
Discrimination, Harassment, and Violence against Malta's Gay, Lesbian and Bisexual 
Community“ (Diskriminācija Maltā dzimumorientācijas dēļ .Pārskats par diskrimināciju, 
vajāšanu un vardarbību pret Maltas geju, lesbiešu un biseksuāļu kopienu). – Maltā, “Union 
Press”. 

50  A. Zdanevicius (ed.) (2007) Nematomi pilieciai: apie homofobija ir homoseksualiu zmoniu 
diskriminacija Lietuvoje [Neredzamie pilsoņi: par homofobiju un diskrimināciju pret 
homoseksuāliem cilvēkiem Lietuvā]. – Kauņā, VDU. 

51  S. Dick (2008). “Homophobic hate crime – The Gay British Crime Survey” (Homofobiskie 
noziegumi, kas izdarīti uz naida pamata, – apsekojums par noziegumiem pret gejiem 
Lielbritānijā). – 2008, “Stonewall”. 

52  C. Saraceno (ed.) (2003). Diversi da chi? Gay, lesbiche, transsesuali in un'area metropolitana. 
– Milānā, “DeriveApprodi”. 

53  R. Kuhar, A. Svab (2005). “The Unbearable Comfort of Privacy: Everyday Life of Gays and 
Lesbians” (Privātās dzīves nepanesamās ērtības: geju un lesbiešu ikdienas dzīve). – Ļubļanā, 
“Politike”. 

54  A. Ločmelis (2002). “Sexual Orientation Discrimination in Latvia“ (Diskriminācija Latvijā 
dzimumorientācijas dēļ) izdevumā: “Diskriminācija Lietuvā, Latvijā un Igaunijā 
dzimumorientācijas dēļ”. – Viļņā, Atklātās sabiedrības institūts un “Kimeta Society”. 

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

56  A. Daucikova, P. Jójárt, M. Siposova (2002). “Report on Discrimination of Lesbians, Gay Men 
and Bisexuals in Slovakia” (Pārskats par lesbiešu, geju un biseksuāļu diskrimināciju 
Slovākijā). – Bratislavā, Dokumentācijas un informācijas centrs.  

57  Francijas valsts pārskats. 
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skaits LGBT personu slēpj savu dzimumorientāciju no radiniekiem, lai novērstu 
diskrimināciju savā ģimenē. Tomēr šie pētījumi arī atklāja, ka lielākā daļa 
respondentu, kuri neslēpa savu dzimumorientāciju, saņēma ģimenes atbalstu. 
 
Atraidījums ģimenē rada emocionālas sekas, un tas var likt arī zaudēt pajumti. 
Pētījums58 Apvienotajā Karalistē atklāja, ka 29 procenti lesbiešu respondentu 
un 25 procenti geju respondentu kļuva par bezpajumtniekiem, kad „atklājās” 
saviem vecākiem. Slovākijas pētījums59 apliecināja, ka 20 procenti lesbiešu, 
geju un biseksuāļu respondentu tika padzīti no mājām, kad „atklāja” savu 
identitāti.  

Turklāt Beļģijas pētījums60 atklāja, ka LGBT personas, kad meklē sociālo 
atbalstu, mazāk paļaujas uz saviem ģimenes locekļiem, bet vairāk uz draugiem. 

Secinājumi  

Attieksme pret LGBT personām dažādās ES dalībvalstīs būtiski atšķiras 
atkarībā no konteksta, kādā LGBT personas tiek iekļautas. Vispozitīvākie 
rezultāti tika iegūti, jautājot, vai respondenti vēlas dzīvot ar geju kaimiņos. 
Visnegatīvākie rezultāti atklājās, kad tika jautāts, vai gejiem vajadzētu ļaut 
adoptēt bērnus. Attieksme arī atšķiras atkarībā no vecuma, un jauniem 
cilvēkiem ir pozitīvāka attieksme pret LGBT personām nekā vecāka 
gadagājuma respondentiem. Likumīgu partnerattiecību atzīšana arī var ietekmēt 
attieksmes maiņu pozitīvākā virzienā. 

LGB personas cenšas slēpt savu dzimumorientāciju no ģimenēm, un daudzi no 
viņiem apliecināja, ka izjūt diskrimināciju ģimenē; dažkārt tā izpaužas kā 
atraidījums vai pat vardarbība. 

Attieksme pret transpersonām bija nesalīdzināmi negatīvāka nekā pret 
lesbietēm, gejiem un biseksuāļiem.  

58  S. Averill (2004). “How can young people be empowered to achieve justice when they 
experience homophobic crime?” (Kā jaunieši var panākt taisnību, saskaroties ar homofobisku 
noziegumu?). – Disertācija, Midlseksas universitāte, pieejams tīmekļa vietnē: 
http://www.schoolsout.org.uk/research/docs/Partnersper sent20Anper sent20updateper 
sent20toper sent20tacklingper sent20homophobia.pdf (30.07.2008.). 

59  A. Daucikova, P. Jójárt, M. Siposova (2002). “Report on Discrimination of Lesbians, Gay Men 
and Bisexuals in Slovakia” (Pārskats par lesbiešu, geju un biseksuāļu diskrimināciju Slovākijā). 
– Bratislavā, Dokumentācijas un informācijas centrs. 

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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Noziegumi, kas izdarīti uz naida pamata, un 
naidīgi izteikumi 
Šajā nodaļā izskatīsim daudzus aspektus, kas saistīti ar noziegumiem, kas 
izdarīti uz naida pamata, un naidīgiem izteikumiem, tostarp fizisko uzbrukumu 
pieaugumu attiecībā pret LGBT personām, šo uzbrukumu veidu un vainīgās 
personas, procedūras, kādās paziņo par noziegumu, kas izdarīti uz naida 
pamata, incidentiem, un to, kādas metodes izmanto policija un citas iestādes, lai 
reaģētu uz šādiem ziņojumiem un uzbrukumiem LGBT pulcēšanās vietām. 

Deviņās ES dalībvalstīs61 (Beļģijā, Dānijā, Spānijā, Francijā, Nīderlandē, 
Portugālē, Rumānijā un Zviedrijā, kā arī daļā Apvienotās Karalistes, proti, 
Ziemeļīrijā) krimināllikumos ir iekļautas normas, kas mudināšanu uz naidu, 
vardarbību vai diskrimināciju dzimumorientācijas dēļ (naidīgi izteikumi) atzīst 
par kriminālnoziegumu, kā arī prasība, ka homofobisks nodoms tiek uzskatīts 
par vainu pastiprinošu faktoru vispārējās krimināllietās (noziegumi, kas izdarīti 
uz naida pamata).  

Četrās ES dalībvalstīs (Vācijā, Igaunijā, Īrijā un Lietuvā) krimināllikumos ir 
iekļautas normas, kas mudināšanu uz naidu, vardarbību vai diskrimināciju 
dzimumorientācijas dēļ atzīst par kriminālnoziegumu (bet likums neatzīst 
homofobisku nodomu par vainu pastiprinošu faktoru vispārējās krimināllietās). 

Vienā ES dalībvalstī (Somijā) homofobisks nodoms tiek uzskatīts par vainu 
pastiprinošu faktoru vispārējās krimināllietās (taču šajā valstī nav normu, kas 
mudināšanu uz naidu, vardarbību vai diskrimināciju dzimumorientācijas dēļ 
atzīst par kriminālnoziegumu). 

13 ES dalībvalstīs (Latvijā, Luksemburgā, Polijā, Čehijas Republikā, 
Slovākijā, Austrijā, Ungārijā, Slovēnijā, Itālijā, Bulgārijā, Grieķijā, Kiprā 
un Maltā) tas nav ne kriminālnoziegums, ne vainu pastiprinošs faktors. 

61  Sīkāku informāciju par tiesību aktiem skat. izdevumā: Eiropas Savienības pamattiesību 
aģentūra (2008). Homofobija un diskriminācija ES dalībvalstīs dzimumorientācijas dēļ. I daļa. – 
Tiesiskā analīze. 
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Tiesību akti par homofobiskiem noziegumiem, kas ir izdarīti uz naida pamata, un 
naidīgiem izteikumiem  

 
Country Results Valsts rezultāti Lithuania Lietuva 
The Netherlands  Nīderlande Italy Itālija 
Sweden Zviedrija Finland Somija 
Denmark Dānija Portugal Portugāle 
Austria Austrija Slovenia Slovēnija 
Belgium Beļģija Estonia Igaunija 
Spain Spānija Hungaria Ungārija 
Germany Vācija Slovakia Slovākija 
Luxembourg Luksemburga Bulgaria Bulgārija 
France Francija Greece Grieķija 
United Kingdom Apvienotā Karaliste Cyprus Kipra 
European Union (27) Eiropas Savienība (27) Latvia Latvija 
Ireland Īrija Romania Rumānija 
Czech Republic Čehijas 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) 

Kriminālnoziegums mudināt uz naidu, vardarbību vai 
diskrimināciju dzimumorientācijas dēļ (naidīgi izteikumi) un 
homofobisks nodoms kā vainu pastiprinošs faktors vispārējās 
krimināllietās (noziegumi, kas izdarīti uz naida pamata) 

Criminal offence to incite hatred, violence or discrimination on grounds of 
sexual orientation (hate speech) 

Kriminālnoziegums mudināt uz naidu, vardarbību vai 
diskrimināciju dzimumorientācijas dēļ (naidīgi izteikumi) 

Homophobic intent an aggravating factor in common crime (hate crime) Homofobisks nodoms kā vainu pastiprinošs faktors vispārējās 
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krimināllietās (noziegumi, kas izdarīti uz naida pamata) 
Neither a criminal offence or an aggravating factor Ne kriminālnoziegums, ne vainu pastiprinošs apstāklis 

 
Oficiālie statistikas dati par noziegumiem, kas izdarīti uz naida pamata, un 
naidīgiem izteikumiem  

Oficiālie statistikas dati, kas parādās policijas ziņojumos un tiesu procesos, ir 
nepietiekami. Runājot par prasībām tiesā attiecībā uz naidīgiem izteikumiem, 
tikai Lietuvā ir oficiāli dati. 2007. gadā tiesā tika ierosinātas 15 krimināllietas. 
Vienā lietā bija notiesājošs spriedums.62 Attiecībā uz kriminālvajāšanu par 
noziegumiem, kas izdarīti uz naida pamata, tikai Apvienotajā Karalistē ir 
pieejami oficiāli dati. 2007. gadā tiesā pavisam tika ierosinātas 
988 krimināllietas, un no tām 759 tika panākts notiesājošs spriedums.63 Oficiāli 
dati par policijai paziņotiem incidentiem, kas saistīti ar naidīgiem izteikumiem 
un noziegumiem, kas izdarīti uz naida pamata, ir apkopoti Zviedrijā, kurā 
723 policijas ziņojumi 2007. gadā attiecās uz homofobiskiem incidentiem.64 
Laikā no 2008. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam par 150 homofobiskiem 
incidentiem (vardarbība, ļaunprātīga izmantošana vai vajāšana) tika ziņots 
Nīderlandes policijai.65 

Oficiālas statistikas trūkums citās dalībvalstīs daļēji ir saistīts ar to, ka naidīgi 
izteikumi un noziegumi, kas izdarīti uz naida pamata, netiek uzskatīti par 
noziegumiem vai vainu pastiprinošiem faktoriem, vai arī datu vākšanā par 
sūdzībām netiek atsevišķi izdalīti motīvi (statistikā nav iespējams atšķirt, 
piemēram, rasistiskus motīvus no homofobiskiem). 

Valstīs, kurās uzskaitīts liels skaits incidentu, piemēram, Apvienotajā 
Karalistē66, ir izstrādāti lieliski palīglīdzekļi ziņošanai par noziegumiem, kas 
izdarīti uz naida pamata, piemēram, pašpaziņošanas veidlapas un trešo personu 

62  Lietuvas valsts pārskats. 
63 Valsts kriminālvajāšanas prokuratūra (The Crown Prosecution Service) (VKP), kas apkopo 

datus par Angliju un Velsu, vāc statistikas informāciju par homofobiskiem noziegumiem 
kopumā un neiedala tos atsevišķi pēc padarītā nozieguma tipa, piemēram, naidīgi izteikumi. 
Izvirzot apsūdzību lietās, kurās ir homofobisks elements, VKP izmanto šādu definīciju attiecībā 
uz homofobisku noziegumu: “Jebkurš incidents, ko upuris uzskata par homofobisku vai 
transfobisku.” (e-pasta konsultācijas ar VKP, 24.01.2008., un ar Skotijas valdības Tieslietu 
ministriju, 07.02.2008.). Skat. arī: EDSO/DICTB (2008). “Hate Crimes in the OSCE Region - 
Incidents and Responses. Annual Report for 2007” (Noziegumi, kas izdarīti uz naida pamata, 
EDSO reģionā – incidenti un reakcija. Gada pārskats par 2007. gadu), 46. lpp., un Apvienotās 
Karalistes valsts pārskatu. 

64 Ziņojums Nr. 2008:15, ko sagatavojis “Brottsförebygganderådet, Hatbrott”, 2007., 81.–90. lpp., 
pieejams tīmekļa vietnē: 
http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=Hatbrott_2007_webb.pdf&u
rl=/dynamaster/file_archive/080716/6141d937f1ed069853de33f15d209d28/Hatbrott%255f2007
%255fwebb.pdf (12.12.2008.). 

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

66 Pat Apvienotajā Karalistē tiek atzīts, ka par 85 procentiem homofobisko noziegumu netiek 
ziņots, skat., piemēram: http://www.barnet.gov.uk/index/community-living/safety/harassment-
help/harassment-help-homophobia.htm (05.02.2009.).  
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paziņošanas vietas, un tas dod sabiedrībai iespēju sniegt šos paziņojumus citās 
vietās, kas nav policijas iecirkņi, izmantojot partnerības saites ar attiecīgajām 
speciālistu aģentūrām, un to ir iespējams izdarīt, neatklājot upura personisko 
informāciju. Policija izmeklēs noziegumu tikai ar upura piekrišanu. Trešo 
personu ziņošanas sistēma ļauj upuriem gūt lielāku uzticību un mudina viņus 
ziņot par noziegumiem, savukārt aģentūras var noskaidrot atbilstošas atbalsta 
organizācijas, lai palīdzētu upuriem vislabākajā veidā. Uzlabotā noziegumu, kas 
izdarīti uz naida pamata, uzskaites sistēma sniedz precīzāku atspoguļojumu, 
tādā veidā ļaujot policijai un citiem partneriem efektīvāk reaģēt, izmantojot 
modernas un aktīvas mērķa noteikšanas iespējas. Turklāt Apvienotajā Karalistē 
ir izstrādātas vienkāršas un efektīvas operatīvās definīcijas, kas atvieglo 
ziņošanu par homofobiskiem incidentiem. 
 
• Homofobisks ir jebkurš incidents, kuru par homofobisku uzskata upuris vai 

kāda cita persona. 

• Transfobisks ir jebkurš incidents, kuru par transfobisku uzskata upuris vai 
kāda cita persona. 

Apsekojumi un citi datu avoti 

ES līmenī nav veikti salīdzinoši pētījumi par noziegumiem, kas izdarīti uz naida 
pamata. Tomēr atbilstoši pētījumi ir veikti vairākās dalībvalstīs, un tie visi 
vienbalsīgi apliecina, ka noziegumi, kas izdarīti uz naida pamata, un naida 
incidenti pastāv – šī atziņa sasaucas arī ar novērtējumu, ko sniegušas visas 
LGBT NVO un valstu līdztiesības organizācijas, kas nodarbojas ar šo jautājumu 
katrā atsevišķā dalībvalstī, arī tajās valstīs, kurās nav pieejami statistikas dati.67 

Lielbritānijas pētījumā68 trešdaļa lesbiešu un ceturtdaļa geju respondentu 
informēja, ka ir piedzīvojuši noziegumus, kas izdarīti uz naida pamata, vai 
incidentus pēdējo trīs gadu laikā. Viens no divpadsmit biseksuāļiem ziņoja par 
pēdējo trīs gadu laikā piedzīvotu homofobisku noziegumu, kas izdarīts uz naida 
pamata. Polijas pētījumā69 18 procenti lesbiešu, geju un biseksuāļu respondentu 
apliecināja, ka pēdējo divu gadu laikā ir piedzīvojuši fizisku vardarbību to 

67  Nekādi statistikas dati par naidīgiem izteikumiem un noziegumiem, kas izdarīti uz naida 
pamata, netika konstatēti Austrijā, Bulgārijā, Kiprā, Čehijas Republikā, Somijā, Francijā, 
Grieķijā, Ungārijā, Latvijā, Lietuvā, Luksemburgā, Portugālē, Rumānijā un Spānijā. Jo īpaši 
pietrūkst datu par noziegumiem, kas izdarīti uz naida pamata, pret transpersonām. 

68 1721 dalībnieka aptauja, kurā pieaugušas lesbietes, geji un biseksuāļi sniedza atbildes visā 
Lielbritānijā 2008. gadā, izmantojot tiešsaistes intervijas, kas tika organizētas ar “YouGov” 
foruma dalībniekiem, kopā pavisam 185 000 personām. S. Dick (2008) “Homophobic Hate 
Crime - The Gay British Crime Survey 2008” (Homofobiskie noziegumi, kas izdarīti uz naida 
pamata, – apsekojums par noziegumiem pret gejiem Lielbritānijā 2008. gadā). – “Stonewall”, 
pieejams tīmekļa vietnē: 
http://www.stonewall.org.uk/documents/homophobic_hate_crime__final_report.pdf 
(06.02.2009.). 

69  1002 respondentu aptauja. M. Abramowicz (ed.) (2007). “Situation of bisexual and homosexual 
persons in Poland” (Biseksuālu un homoseksuālu personu stāvoklis Polijā). – Kampania 
Przeciw Homofobii & Lambda Warsaw. 
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dzimumorientācijas dēļ – no tiem 42 procenti ziņoja par trim vai vairāk 
incidentiem. Dānijas interneta apsekojumā70 12 procenti LGBT respondentu 
apstiprināja, ka ir piedzīvojuši fiziskus uzbrukumus savas dzimumorientācijas 
vai dzimumidentitātes dēļ vismaz vienu reizi, un 39 procenti apliecināja, ka 
vismaz vienreiz ir piedzīvojuši vārdisku uzbrukumu. Itālijas apsekojumā, ko 
veica Turīnā,71 51 procents vīriešu un 33 procenti sieviešu respondentu 
apstiprināja, ka ir piedzīvojuši homofobisku vardarbību. Slovēnijas pētījumā 
53 procenti lesbiešu un geju respondentu ziņoja par piedzīvoto vardarbību viņu 
dzimumorientācijas dēļ.72 

Iepriekš minētie rezultāti skaidri parāda tikai aisberga redzamo daļa, taču tie arī 
liecina par šīs problēmas mērogu visā ES, un tie liek domāt, ka noziegumi un 
incidenti, kas izdarīti uz naida pamata, nenotiek tikai tajās valstīs, kurās veica 
pētījumus. Turklāt visas apmeklētās LGBT NVO zināja par noziegumiem, kas 
izdarīti uz naida pamata, attiecīgajā dalībvalstī arī bez īpašu pētījumu veikšanas. 

2007. gadā Eiropas Parlaments norādīja, ka „ir novērojis naidīgu runu 
izplatīšanos, kas vērstas pret lesbiešu, geju, biseksuāļu un transseksuāļu (LGBT 
) kopienu vairākās Eiropas valstīs”, akcentējot sabiedrībā pazīstamu cilvēku 
teiktās „musinošās un naidu izraisošās runas” un „policijas [nespēju] nodrošināt 
pietiekamu aizsardzību pret homofobisku grupu vardarbīgām demonstrācijām”. 
Jo īpaši Parlaments pievērsa uzmanību Matejam (Matteo), 16 gadus vecam 
Itālijas pilsonim no Turīnas, kurš „izdarīja pašnāvību un atstāja divas pēcnāves 
vēstules, pamatojot savu pašnāvību ar to, ka ir cietis no uzbrukumiem seksuālās 
orientācijas dēļ; [apstāklim, ka] pilsoniskās sabiedrības organizācijas 
Apvienotajā Karalistē ir ziņojušas par homofobisku uzbrukumu pastiprināšanos 
vidusskolās visā Apvienotajā Karalistē; [kā arī apstāklim, ka] Nīderlandē 
homoseksuāls vīrietis tika sists līdz nāvei tikai savas seksuālās orientācijas un 
sievišķīgā izskata dēļ”.73 
 
Eiropas Padome pauda līdzīgas bažas par šo noziegumu, kas izdarīts uz naida 
pamata. 2008. gada Eiropas Padomes pārskats vērsa uzmanību uz faktu, ka:74 
„Rīgā ekstrēmisti svieda ar izkārnījumiem un olām geju aktīvistiem un viņu 

70  Interneta aptauja ar 9473 respondentiem, ko organizēja LGBT datu interneta portāls 
“boyfriend.dk” sadarbībā ar Dānijas Radioraidījumu korporāciju (2007), pieejams tīmekļa 
vietnē: http://boyfriend.dk/dr/result.php (15.01.2008.). 

71 514 respondentu aptauja. C. Saraceno (ed.) (2003). Diversi da chi? Gay, lesbiche, transessuali 
in un'area metropolitana. – Milānā, “Guerini”. 

72  A. Švab, R. Kuhar (2005). “The Unbearable Comfort of Privacy: Everyday Life of Gays and 
Lesbians” (Privātās dzīves nepanesamās ērtības: geju un lesbiešu ikdienas dzīve), “Politike”, 
Ļubļanā; pieejams tīmekļa vietnē: http://www2.mirovni-
institut.si/eng_html/publications/pdf/MI_gay_eng.pdf (22.12.2008.). 

73 Skat. Eiropas Parlamenta rezolūciju par homofobiju Eiropā, pieņemta 2007. gada 26. aprīlī, 
P6_TA(2007)0167, kā arī Eiropas Parlamenta rezolūciju par homofobiju Eiropā, pieņemta 
2006. gada 18. janvārī, P6_TA(2006)0018. 

74  T. Hammarbergs, Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs (2008). “Hate Crimes - racism, anti-
Semitism, anti-Gypsyism, Islamophobia and homophobia” (Noziegumi, kas izdarīti uz naida 
pamata, – rasisms, antisemītisms, antičigānisms, islamofobija un homofobija): 
http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/080721_en.asp (03.09.2008.). 
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atbalstītājiem, kad tie tika pamanīti, izejot no baznīcas pēc dievkalpojuma. 
Pirms dažiem gadiem Zviedrijas hokejists tika nodurts Vasterā pēc tam, kad 
bija atklājis, ka ir homoseksuāls. Porto, Portugālē, jauniešu grupa uzbruka un 
nogalināja Brazīlijas transpersonu bezpajumtnieci, un iemeta viņas līķi ar ūdeni 
pildītā šahtā.” 

Uzbrukumu raksturojums 

Pētījumi un apsekojums Beļģijā,75 Zviedrijā,76 Vācijā,77 Nīderlandē,78 
Polijā,79 Apvienotajā Karalistē,80 Slovēnijā81 un citās dalībvalstīs atklāja, ka 
lielākajā daļā gadījumu biežāk tiek pausta verbāla agresija; uzbrukumi visvairāk 
notiek sabiedriskās vietās; lesbietes un biseksuālas sievietes biežāk nekā 
homoseksuāli vai biseksuāli vīrieši piedzīvo uzbrukumus privātos apstākļos; 
viņas var biežāk piedzīvot seksuālus uzbrukumus vai seksuālu uzbrukumu 
draudus; jaunieši šādiem uzbrukumiem ir pakļauti biežāk nekā citas vecuma 
grupas. 

„Jauniešu grupa no manas pilsētas daudzas reizes biedēja mani, lai „pārliecinātu”, ka šeit nav 
vietas lesbietēm. Viņi uzbruka man gan vārdos, gan fiziski. Vienreiz es tiku arī 
piekauta. Viņi man draudēja, ka izvaros mani, lai parādītu, cik labi ir būt kopā ar vīrieti, 
jo man vajagot vīrieti.” (Kāda sieviete Polijā.)82 

 

Vainīgās personas 

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

Stockholms universitet: Kriminologiska institutionen. 
77  MANEO - Das schwule Anti-Gewalt-Projekt in Berlin (2007) [MANEO – geju projekts pret 

vardarbību Berlīnē], pieejams tīmekļa vietnē: http://www.maneo.de/highres/index.html 
(14.07.2008.). 

78  L. Buijs, J. W.Duyvendak, G. Hekma (2008). Als ze maar van me afblijven. Amsterdam. – 
Amsterdamas universitātes Amsterdamas Sociālo zinātņu pētījumu skola. 

79  M. Abramowicz (ed.) (2007). “Situation of bisexual and homosexual persons in Poland” 
(Biseksuālu un homoseksuālu personu stāvoklis Polijā), “Kampania Przeciw Homofobii” un 
“Lambda Warsaw”. 

80  S. Dick (2008). “Homphobic hate crime - The Gay British Crime Survey 2008” (Homofobiskie 
noziegumi, kas izdarīti uz naida pamata – apsekojums par noziegumiem pret gejiem 
Lielbritānijā 2008. gadā), “Stonewall”. 

81  A. Švab, R. Kuhar (2005). “The Unbearable Comfort of Privacy: Everyday Life of Gays and 
Lesbians” (Privātās dzīves nepanesamās ērtības: geju un lesbiešu ikdienas dzīve), “ Politike”, 
Ļubļanā; pieejams tīmekļa vietnē: http://www2.mirovni-
institut.si/eng_html/publications/pdf/MI_gay_eng.pdf (14.07.2008.). 

82 Citēts izdevumā: M. Abramowicz (ed.) (2007). “Situation of bisexual and homosexual persons 
in Poland (Biseksuālu un homoseksuālu personu stāvoklis Polijā), “Kampania Przeciw 
Homofobii” un “Lambda Warsaw”. 
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Iepriekš minētie pētījumi apliecināja, ka parasti upuris nepazīst vainīgās 
personas, lai gan dažkārt tie ir radinieki, kolēģi vai klases biedri.83 Vainīgās 
personas pārsvarā ir vīrieši (un bieži tie ir jaunieši, kas apvienojušies grupās). 

Pamatojoties uz informāciju par noziegumu, kas izdarīti uz naida pamata, 
incidentiem, kuri tika paziņoti tīmekļa vietnē, ko izveidoja Landsforeningen for 
Bøsser og Lesbiske [Geju un lesbiešu valsts organizācija] Dānijā, šī 
organizācija secināja: „[Paziņotie incidenti] apliecina, ka vīrieši ir vārdiskie un 
fiziskie uzbrucēji. Visbiežāk tie ir vīrieši grupās, un visbiežāk viņi pārstāv balto 
dāņu [etnisko vairākumu]. […] Tipiski gadījumi, kas skar homoseksuālus 
vīriešus, notiek sabiedriskās vietās, pastaigu vietās vai pie geju bāriem. 
Lesbietes biežāk saskaras ar vārdiskiem uzbrukumiem, un biežāk tas notiek 
privātos apstākļos, [tostarp draudi par] seksuālu uzbrukumu.” 

Jāuzsver vēl divi citi aspekti: pirmkārt, uzbrucēji no ekstrēmistiskām labējo 
grupām, kas par savu mērķi izvēlējušies LGBT personas, un, otrkārt, problēma, 
ko rada etniskās minoritātes kā uzbrucēji. 

Ir bijuši vairāki piemēri par to, kā ekstrēmistiskas labējo grupas vajā vai uzbrūk 
LGBT personām un telpām, tostarp incidenti Zviedrijā, Polijā, Igaunijā un 
Itālijā. Vairāki intervējamie saistīja noziegumus, kas izdarīti uz naida pamata, 
pret LGBT personām ar tādu parādību kā ultranacionālisms, ksenofobija vai 
rasisms.84 
 
Runājot par etniskajām minoritātēm kā vainīgajiem noziegumos, kas izdarīti uz 
naida pamata, pret LGBT, neatkarīgi no attiecīgu pētījumu niecīgā skaita, 
publiskās diskusijās bieži vien tiek pausti uzskati par homoseksuālismu kā 
robežzīmi starp etnisko vairākumu un etnisko minoritāšu grupām,85 un upuri 
dažkārt mēģina identificēt etniskās minoritātes ar personām, kas vainīgas 
vardarbībā pret LGBT. Pašreizējie pētījumi ar etnisko pazīmi nesaista citus 
faktorus, piemēram, sociālo piederību, izglītības līmeni, nodarbinātības statusu 
vai reliģisko pārliecību. 

83  Salīdzinoši biežie noziegumi, kas izdarīti uz naida pamata, ko veikuši ģimenes locekļi un 
vienaudži, liek atšķirt noziegumus, kas izdarīti uz naida pamata, ko motivējusi 
dzimumorientācija vai dzimumidentitāte, no citiem noziegumiem, kas izdarīti uz naida pamata, 
ko motivējis, piemēram, rasisms vai antisemītisms. 

84  Tiešās tikšanās ar “SEKÜ” (Igaunijā), “RFSL” (Zviedrijā), “Kampania” (Polijā), “Arcigay” 
un “Arcilesbica” (Itālijā). 

85 Piemēram, Dānijā un Nīderlandē, saskaņā ar izdevumu: 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. – Kopenhāgenā, “Høst & Søn” un P. Mepschen (2008). Dzimums un Cits – 
homoseksuālisms un islāms Nīderlandes publiskajā diskursā (maģistra darbs). 
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Vācijā veiktais MANEO pētījums86 par noziegumiem, kas izdarīti uz naida 
pamata, pret gejiem un biseksuāļiem Berlīnē atklāja, ka vainīgās personas tika 
uztvertas kā etniskās minoritātes pārstāvji 16 procentos gadījumu.87 

Nīderlandes pārskatā88 par Amsterdamu marokāņu izcelsmes jaunieši biežāk 
nekā citas etniskās grupas tika atzītas par aizdomās turētajiem vardarbībā pret 
gejiem. Pārskatā secināts: „vardarbībā pret gejiem vainīgie neiedvesmojās no 
savas reliģiskās pārliecības. Tiem vainīgajiem, kas bija musulmaņi, bija tikai 
virspusējas zināšanas par Korānu, un viņi reti gāja uz mošeju. Marokāņu 
uzbrucēju motīvi bija gandrīz tādi paši kā vietējiem nīderlandiešu uzbrucējiem: 
viņu uzskati un emocijas attiecībā uz seksu un dzimumu. Taču marokāņu zēni 
kā apstākli, ko viņi uzskata par homoseksuālisma visvairāk peļamajiem 
aspektiem, minēja anālo seksu un geju ārējo pamanāmību, nevis viņu sievišķīgo 
uzvedību. Šādi uzskati dominē saistībā ar ielu kultūru, kas vērojama tajās 
vietās, kurās dzīvo daudzi marokāņu zēni.” 

Ziņošana par noziegumiem, kas izdarīti uz naida pamata 

Kā liecina šā pārskata vajadzībām intervēto LGBT NVO un dažu valsts iestāžu 
pieredze, tikai par nelielu skaitu noziegumu, kas izdarīti uz naida pamata, tiek 
ziņots policijai vai citām valsts iestādēm. Arī pētījumi to apliecina.89  

Iepriekš minētais Polijas pētījums90 liecina, ka 85,1 procentos gadījumu par 
tiem netika ziņots policijai. Saskaņā ar Apvienotās Karalistes pētījumu91 tikai 
23 procenti upuru ziņoja par naida incidentiem policijai, bet citi iepriekš 
nosauktie avoti minēja pat vēl mazākus skaitļus. 

To varēja veicināt vairāki apstākļi:  

86  Izlases grupā bija 23 949 respondentu. MANEO – Das schwule Anti-Gewalt-Projekt in Berlin 
(2007) [MANEO – geju projekts pret vardarbību Berlīnē]; pieejams tīmekļa vietnē: 
http://www.maneo.de/highres/index.html (14.07.2008.).  

87  Der Beauftragte für Integration und Migration in Berlin (2005). Integration und Migration in 
Berlin, Zahlen - Daten - Fakten). Kaut arī uzskati par etniskajām minoritātēm un oficiālajiem 
migrantiem nesakrīt, skaitļi liecina, ka Berlīnē personas, kas iekļautas kategorijā “etniskā 
minoritāte” vai “migrants”, nav pārāk daudz pārstāvētas noziegumu, kas izdarīti uz naida 
pamata, statistikā. 

88  L. Buijs, J. W.Duyvendak, G. Hekma (2008). Als ze maar van me afblijven. Amsterdam. – 
Amsterdamas universitātes Amsterdamas Sociālo zinātņu pētījumu skola;128. lpp.  

89 Piemēram, iepriekš minētie pētījumi par noziegumiem, kas izdarīti uz naida pamata, un tiešās 
tikšanās ar “Mozaīkas” biedriem (Latvijā, 2008. gada 12. martā), Sociālo lietu ministriju 
(Igaunijā, 2008. gada 11. martā), “BGO Gemini” (Bulgārijā, 2008. gada 30. aprīlī), “ Arcigay” 
un “ Arcilesbica” (Itālijā, 2008. gada 5. martā). 

90  M. Abramowicz (ed.) (2007). “Situation of bisexual and homosexual persons in Poland” 
(Biseksuālu un homoseksuālu personu stāvoklis Polijā), “Kampania Przeciw Homofobii” un 
“Lambda Warsaw”. 

91  S. Dick (2008). “Homphobic hate crime – The Gay British Crime Survey 2008” (Homofobiskie 
noziegumi, kas izdarīti uz naida pamata – apsekojums par noziegumiem pret gejiem 
Lielbritānijā 2008. gadā), “Stonewall”. 
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dažiem upuriem sociālā stigma un valdošie aizspriedumi pret LGBT personām 
ir likuši pieņemt lēmumu neidentificēt sevi kā LGBT, un viņi izvairās no 
ziņošanas, lai mazinātu risku, kas saistīts ar „atklāšanos” vai sevis izrādīšanu; 

dažas LGBT personas piedzīvo naida incidentus tik bieži, ka viņi sevi 
neapgrūtina ar ziņošanu par tiem. Šo iemeslu dēļ vai arī saistībā ar to, ko sauc 
par „iekšēji pieņemto homofobiju”, daži upuri neuzskata naida incidentus par 
kriminālnoziegumiem vai diskrimināciju, bet drīzāk par daļu no sociālās 
situācijas, kas izriet no populārajiem uzskatiem par LGBT personām, un tātad 
par „dzīves sastāvdaļu”;  

informētība par to, kā un kam ziņot, arī var būt atšķirīga. Lielākajā daļā 
dalībvalstu policijas „sabiedrisko pakalpojumu” kultūras trūkums nozīmē, ka 
tajās īpaši nerūpējas par sabiedrības, un jo īpaši par noziegumiem, kas izdarīti 
uz naida pamata, pakļauto grupu, informēšanu par veidiem, kā ziņot par 
noziegumiem, kas izdarīti uz naida pamata. Šādā situācijā tie, kuri piedzīvo 
noziegumus, kas izdarīti uz naida pamata, savas dzimumorientācijas vai 
dzimumidentitātes dēļ, var arī nezināt, kā un kam par tiem ziņot; 

• citi cilvēki var nelabprāt vērsties policijā tādēļ, ka agrāk ir piedzīvojuši 
homofobiju, vai arī baidās piedzīvot homofobisku attieksmi no policijas 
amatpersonām. Upuri ir ziņojuši par šādu policijas reakciju, kā arī par 
policijas nevēlēšanos reģistrēt sūdzības lietvedībā vai neticību, ka 
attiecīgajam noziegumam ir homofobiski motīvi.92 
 

Piemēram, LGBT NVO OLKE Grieķijā un ACCEPT Rumānijā informēja, ka 
policijas amatpersonas iebaida un vajā personas sabiedriskajās vietās, kas ir 
pazīstamas kā geju pulcēšanās vietas.93 Igaunijas pētījumā teikts, ka 
25 procenti lesbiešu, geju un biseksuāļu respondentu ir apliecinājuši, ka 
piedzīvojuši naidīgu reakciju no policijas, kad ziņojuši par noziegumiem, kas 
izdarīti uz naida pamata.94 Piemērs:  

„Vai Jūs zinājāt, ka tikai par to vien, ka plkst. 23:30 parkā esat sadevies rokās 
vai skūpstījies ar sava dzimuma iemīļoto, policists var Jūs iepļaukāt, piekaut, 
sodīt ar naudassodu, nosaukt par „pediņu, mīkstčauli un perversu izdzimteni”, 
bet dažus vārdus man pat kauns atkārtot?” (Kāds vīrietis, 17, Rumānijā.)95 

92  Skat., piemēram, ENAR (2006). “Shadow Report: Bulgaria” (Ēnu ziņojums: Bulgārija), 2006.; 
pieejams tīmekļa vietnē: 
http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/national/Bulgaria_2006.pdf (14 .07.2008.). 

93  Tiešās tikšanās Grieķijā, 2008. gada 14. aprīlī, un Rumānijā, 2008. gada 12. aprīlī. 
94  Kotter, L. (2002). “Sexual Orientation Discrimination in Estonia” (Diskriminācija Igaunijā 

dzimumorientācijas dēļ), izdevumā: Diskriminācija Lietuvā, Latvijā un Igaunijā 
dzimumorientācijas dēļ. – Atklātās sabiedrības institūts un “Kimeta Society”. 

95  Apvienotās Karalistes geju ziņas (2006). “Discrimination: Gays Fined for Cuddling in a Park 
While Straight Couple Ignored for Having Sex” (Diskriminācija: geji sodīti ar naudassodu par 
glāstīšanos parkā, bet pareizo cilvēku pāra dzimumakts ir ignorēts); pieejams tīmekļa vietnē: 
http://ukgaynews.org.uk/Archive/2006july/2901.html (07.08.2008.). 
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Ieinteresēto pušu elektroniskais apsekojums sniedza visdažādākos rezultātus 
attiecībā uz valsts iestāžu centieniem apkarot noziegumus, kas izdarīti uz naida 
pamata, pret LGBT personām. Piecdesmit trīs procenti ziņoja, ka atbildīgās 
valsts iestādes uzskata noziegumus, kas izdarīti uz naida pamata, par „pilnīgi 
atbilstošām” vai „ļoti atbilstošām” riska jomām, bet 30 procenti informēja, ka 
valsts iestādes uzskata šos incidentus par nenozīmīgiem vai vispār neuzskata tos 
par noziegumiem. 

Trūkumi ziņošanā apgrūtina šo uzbrukumu mēroga un veida novērtēšanu visā 
ES, jo parasti nav oficiālas statistikas un tiesas precedentu.  

Vairākas valsts iestādes tiešo interviju laikā informēja, ka administratīvie 
instrumenti, kā ziņot par noziegumiem, kas izdarīti uz naida pamata, ir 
neizstrādāti un ka tos ir grūti izmantot.96 Intervijas ar LGBT NVO, valstu 
līdztiesības organizācijām un valsts iestādēm lielākajā daļā dalībvalstu 
apliecināja, ka policija nav pietiekami apmācīta, kā rīkoties noziegumu, kas 
izdarīti uz naida pamata, gadījumā, un tai trūkst nepieciešamo ziņošanas 
instrumentu. 

 
Paraugprakse: noziegumu, kas izdarīti uz naida pamata, reģistrācija policijā. 
2007. gada pavasarī Zviedrijā Stokholmas policijā darbu sāka „noziegumu, kas 
izdarīti uz naida pamata, vienība”. Vairākas policijas iestādes uzlaboja 
ziņošanas procedūras, ieviešot incidentu paziņošanas kārtībā „uznirstošo logu”, 
kas parādās uz ekrāna, kad ziņojumā tiek ierakstīti īpaši atslēgas vārdi, 
piemēram, „gejs” vai „imigrants”; tādā gadījumā amatpersonai, kas pieņem 
ziņojumu, ir jāaizpilda papildu informācijas nodaļas, lai identificētu attiecīgo 
incidentu, un tas nozīmē, ka upuris vai informācijas avots ir papildus jāizpēta. 
Vairākas policijas iestādes norīkoja amatpersonas, kuras tagad īpaši atbildēs par 
noziegumiem, kas izdarīti uz naida pamata. Turklāt Zviedrijā gandrīz 
20 prokurori specializējas noziegumu, kas izdarīti uz naida pamata, izmeklēšanā 
– pa vienam katrā jurisdikcijā.97 

Paraugprakse: anonīma ziņošana par noziegumiem, kas izdarīti uz naida 
pamata. Tiešā izpēte uz vietas atklāja, ka Nīderlandē ir uzsākts eksperimentāls 
projekts, kurā par noziegumiem, kas izdarīti uz naida pamata, var ziņot anonīmi 
internetā, tādēļ ir iespējams iegūt informāciju pat tad, ja upuris nevēlas ziņot par 
tiem policijai tiešā veidā.98 Līdzīgi Dānijā Kopenhāgenas pašvaldība ir 
izveidojusi tīmekļa vietni, kurā var anonīmi ziņot par naida incidentiem.99 
Slovēnijā LGBT NVO Legebitra ir uzsākusi programmu „Povej naprej!” 
(„Aktivizē!”), lai atvieglotu ziņošanu par noziegumiem, kas izdarīti uz naida 

96  Tiešās tikšanās ar Brottsförebygganderådet un Integrations- och Jämställdhetsdepartementet, 
Enheten för diskrimineringsfrågar (Zviedrijā, 2008. gada 6. martā) un Valsts statistikas biroju 
(Apvienotā Karaliste, 2008. gada 1. aprīlī). 

97 Zviedrijas valsts pārskats. 
98 Tiešā tikšanās ar Vienādas attieksmes komisiju (Nīderlandē, 1. aprīlī).  
99 Skat. http://www.registrerdiskrimination.kk.dk/?sc_lang=en (17.10.2008.). 
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pamata, un diskriminācijas gadījumiem pret LGBT personām, intervējot upurus 
anonīmi.100 

Paraugprakse: mācību un informācijas materiāls. Francijā, sadarbojoties 
privātiem uzņēmumiem, policijas organizācijām un geju un lesbiešu 
asociācijām, ir izstrādāta „Upura rokasgrāmata” par noziegumu, kas izdarīti uz 
naida pamata, un diskriminācijas jautājumiem. Saskaņā ar tiešajās intervijās 
iegūtajām ziņām Francijā kopš 2006. gada Valsts žandarmērija ir iekļāvusi 
tās izglītības programmā moduļus par izpratnes veicināšanu homoseksuālisma 
un homofobijas jomā.101 Tiešajās intervijās atklājās, ka Valsts līdztiesības 
organizācija „Vienādu iespēju un rasisma apkarošanas centrs” Beļģijā ir 
uzņēmies organizēt līdzīgu policijas mācību iniciatīvu.102 

Runājot par tiesas procedūrām, Zviedrijas pētījums103 atklāja, ka dažādās 
policijas jurisdikcijās ievērojami atšķiras noziegumu, kas izdarīti uz naida 
pamata, īpatsvars, kas nonāk līdz tiesai, un ka naida un homofobijas elements 
tiesā dažkārt netiek ņemts vērā un netiek iekļauts spriedumā, pat ja tas ir bijis 
nozieguma motīvs. 

100 Skat. http://www.drustvo-
legebitra.si/index.php?option=com_content&task=view&id=148&Itemid=0 (17.10.2008.). 

101 Tiešā tikšanās ar “Inter-LGBT” un “L'Autre Cercle” (Francijā, 2008. gada 10. martā). 
102 Tiešā tikšanās Vienādu iespēju un rasisma apkarošanas centrā (Beļģijā, 3. aprīlī).  
103 E. Tiby (2006). En studie av homofoba hatbrott i Sverige. – Stokholmā, “Forum för levande 

historia”. 
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Paraugprakse: apsūdzības politika. Valsts kriminālvajāšanas prokuratūra 
Apvienotajā Karalistē ir apstiprinājusi politiku, kā izvirzīt apsūdzību 
lietās, kas skar homofobiskus un transfobiskus noziegumus, kas izdarīti uz 
naida pamata. Šajā dokumentā ir raksturots veids, kādā Valsts 
kriminālvajāšanas prokuratūra (VKP) strādā ar lietām, kurās ietilpst 
homofobiski un transfobiski noziegumi, kas izdarīti uz naida pamata, un 
apliecina, ka VKP ir jāpilda tās pienākumi loma, mazinot noziegumus ar 
homofobiskiem vai transfobiskiem elementiem un nododot apsūdzētos 
tiesai.104 

104 Skat. http://www.cps.gov.uk/publications/docs/htc_policy.pdf (06.10.2008.). 
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Uzbrukumi LGBT tikšanās vietām 

Ir daudzas liecības par uzbrukumiem LGBT pulcēšanās vietām vairākās 
dalībvalstīs – sākot ar LGBT NVO telpu vai šīs kopienas objektu izdemolēšanas 
un beidzot ar LGBT personu iebiedēšanu vai uzbrukumiem šajās pulcēšanās 
vietās. 

Tikai viens no piemēriem ir telpu izdemolēšana Riksförbundet För Seksuellt 
Likaberättigande [Zviedrijas lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu tiesību 
aizsardzības federācijas] vietējā nodaļā Zviedrijā, izsitot tai logus un iemetot 
degbumbas.105 Izmantojot informāciju, kas apkopota tiešajās intervijās, var minēt 
arī LGBT kopienai piederošas vēsturiskas vietas aizdedzināšanu Itālijā, Romā 
2006. gada februārī, kā arī nesenos neofašistu uzbrukumus dažādām LGBT 
tikšanās vietām.106 Itālijas lesbiešu, geju un biseksuāļu NVO Arcigay un 
Arcilesbica ir pārliecinātas, ka vardarbība pret LGBT organizācijām un 
pulcēšanās vietām tikai pieaugs.107  

Naidīgi izteikumi 

Termins „naidīgi izteikumi” šajā nodaļā lietots plašākā nozīmē, lai apzīmētu 
plašu spektru vārdisku darbību, kas liecina par homofobiju un/vai transfobiju 
vai izpauž to noniecinošos vai necieņas pilnos publiskos izteikumos. 

Balstoties uz pieejamajiem datiem, ir iespējams izdalīt vismaz trīs dažādus 
naida pilno izteikumu paveidus, kuriem ir īpaša nozīme saistībā ar homofobiju: 
naidīgi izteikumi, ko lieto sabiedriskās amatpersonas, naidīgi izteikumi, ko lieto 
sabiedrības reliģiskie līderi, un naidīgi izteikumi, pārsvarā anonīmie, kas 
parādās internetā.  

Naidīgi izteikumi, ko lieto sabiedriskie un reliģiskie līderi  

Dažas LGBT NVO un pētnieki uzrauga preses un citus ziņojumus. Latvijā un 
Lietuvā LGBT NVO „Mozaīka” (Latvijā) un „Lietuvas Geju līga” ir atklājusi 
tamlīdzīgus izteicienus, pārbaudot pret LGBT vērstos paziņojumus un citus 
homofobiskus izteikumus, kuri ne visi atbilst naida pilnu izteikumu juridiskajai 
definīcijai.108 

105 Riksförbundet För Seksuellt Likaberättigande (Nord) [Zviedrijas lesbiešu, geju, biseksuāļu 
un transpersonu tiesību aizsardzības federācija] Hatbrott! Vad gör jag? Information och råd 
för homosexuella, bisexuella och transpersoner (brošūra bez publikācijas datuma tīmekļa 
vietnē: www.rfsl.se/nord). 

106 Tiešās tikšanās ar “Arcigay” un “Arcilesbica”, 2008. gada 5. martā. Skat. arī: 
 http://www.arcigay.it/incendio/incendio-al.coming-out-roma, 
 http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/cronaca/incendio-coming/1.html, un 
 http://www.arcigay.it/dossier-omofobia-italia-2006-2008 ( 20.07.2008.). 
107 Tiešās tikšanās ar “Arcigay” un “Arcilesbica”, 2008. gada 5. martā. 
108 “Mozaīka” (2007). “Homophobic Speech in Latvia: Monitoring the Politicians” (Homofobiski 

izteikumi Latvijā: politiķu uzraudzība). 
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Minēto uzraudzības projektu laikā ir konstatēts, ka pret LGBT vērstus 
paziņojumus galvenokārt izsaka konservatīvie politiķi un reliģiskie (katoļu, 
luterāņu vai evaņģēlisko kristiešu) publiskie vadītāji. Šajos paziņojumos pamatā 
ir iztirzāta tēma, ka LGBT personas un dzīvesveids rada draudus sabiedrībai. 
„Mozaīka” to formulē šādi: „kļūst skaidrs, ka daži argumenti tiek lietoti atkal un 
atkal, lai vērstos pret lesbietēm un gejiem.”109 Starp tiem ir argumenti, kuri:110 

tiecas saglabāt tautas un valsts etnisko viendabību un pašcieņu, izslēdzot gejus 
un lesbietes vai pasludinot tos par zemākiem radījumiem;  

atsaucas uz kristīgo ticību, lai veicinātu geju un lesbiešu izslēgšanu no „morālās 
sabiedrības”, ko izprot kā visas tautas vadošo spēku; 

atsaucas uz plašāk neprecizētu morāli, bieži pieminot ģimenes vērtības, lai 
argumentētu par geju un lesbiešu izslēgšanu vai viņu statusa pazemināšanu. 

Turklāt dažos paziņojumos LGBT personas tiek attēlotas kā „Rietumu draudi”, 
kas no ārvalstīm apdraud tautas „demogrāfisko izdzīvošanu”. 

„Mums ir jāpasaka skaidrs „nē” visiem šiem gudriniekiem no Rietumiem, kuri vēlas 
panākt, lai mūsu tauta izdara labprātīgu pašnāvību, jo, kā jūs zināt, gejiem 
bērni nedzimst.” (Latvijas MP, parlamenta plenārsēdē 2006. gada 
31. maijā.)111 

 

Argumenti pret praida pasākumu atļaušanu arī apšauba, ka dzimumorientācija 
attiecas uz minoritāšu cilvēktiesībām, apgalvojot, ka tā ir tikai „amorāla 
novirze”, un šādi pielīdzinot gejus alkoholiķiem un narkomāniem. 

 A. Tereskinas (2007). "Not Private Enough?" Homophobic and Injurious Speech in the 
Lithuanian Media (Nepietiekami privāti? Homofobiskas un aizskarošas publikācijas Lietuvas 
plašsaziņas līdzekļos), Viļņā, Lietuvas Geju līga. 

109 “Mozaīka” (2007). “Homophobic Speech in Latvia: Monitoring the Politicians” (Homofobiski 
izteikumi Latvijā: politiķu uzraudzība), 4. lpp. 

110 “Mozaīka” (2007). “Homophobic Speech in Latvia: Monitoring the Politicians” (Homofobiski 
izteikumi Latvijā: politiķu uzraudzība), 5. lpp. 

111 “Mozaīka” (2007). “Homophobic Speech in Latvia: Monitoring the Politicians” (Homofobiski 
izteikumi Latvijā: politiķu uzraudzība), 31. lpp. 
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„Praida parādes gājieni Latvijā ir jāuzskata par nelikumīgiem, un tos nedrīkst atļaut, jo, 
pirmkārt, tie vēršas pret morāli un mūsu tautas ģimenes modeli, kas ir 
noteikts valsts pamatlikumā, Satversmē. Otrkārt, homoseksuālisms vēršas 
pret dabisko kārtību, tātad arī pret Dieva likumiem. Treškārt, geji nelikumīgi 
pretendē uz minoritātes tiesībām. Minoritāte ir tie, kas atšķiras no tautas 
vairākuma ar savu tautību, valodu, rasi, ādas krāsu un citām dabiskām 
īpašībām, bet nevis ar morālo vērtējumu. Tas nozīmē, ka nevar būt tādas 
minoritātes kā alkoholiķi, geji, narkomāni vai vēl kādi citi, ja šī minoritāte ir 
balstīta uz amorālām novirzēm.” (Atklātā vēstule politiķiem, ko parakstījis 
Romas Katoļu baznīcas kardināls un vairāki priesteri Latvijā.)112 

 

Svarīgi pieminēt, ka noniecinošu publisku paziņojumu piemēri attiecībā uz 
LGBT cilvēkiem, tādi kā iepriekš citētie, protams, neattiecas tikai uz Latviju. 
Tiešajās intervijās savāktā informācija liecina par šādu paziņojumu izteikšanu 
Maltā, Itālijā, Lietuvā, Polijā, Kiprā, Grieķijā un Rumānijā,113 un parasti 
tos izsaka konservatīvie politiķi vai reliģiskie līderi, kas pārstāv katoļu vai 
pareizticīgo kristiešu konfesijas. Paziņojumu veids un izmantotie argumenti 
lielā mērā sakrīt ar tiem, kas minēti „Mozaīkas” uzraudzības projektā. Nav 
pārsteigums, ka intervijās ar LGBT NVO un valstu līdztiesības organizācijām 
šajās valstīs noskaidrojās, ka tur, kur homoseksuālisms tiek politiski stingri 
apkarots, pamatojoties uz morāliem apsvērumiem, homofobiski naidīgi 
izteikumi ir daudz neatliekamāka un lielāka problēma, jo īpaši, ja tā tiek 
izmantota, lai veidotu pretestību praida pasākumiem, kā izskaidrots nodaļā par 
pulcēšanās brīvību. 

 
Naida izpausmes pret LGBT personām, protams, nav saistītas tikai ar 
politiskajiem vai reliģiskajiem līderiem. Piemēram: 

izklaides jomā Vācijas privātās televīzijas dziesmu konkursa (Deutschland 
Sucht Den Superstar [Vācija meklē savu superzvaigzni]) atlases komisijas 
loceklis radīja ažiotāžu, nosaucot kādu šova dalībnieku par „pederastu, kas 
dzied kā cūka!”114; 

112 Ziņu aģentūra LETA, 2008. gada 27. maijā. 
113 Tiešā tikšanās ar Maltas Geju tiesību aizsardzības kustību (2008. gada 3. martā), “Arcigay” un 

“Arcilesbica” (Itālijā, 2008. gada 5. martā), Lietuvas Geju līgu (2008. gada 13. martā), 
Kampaņu pret homofobiju (2008. gada 17. martā), Kipras Geju atbrīvošanas kustību 
(2008. gada 10. aprīlī), “ OLKE” (Grieķijā, 2008. gada 14. aprīlī), “ACCEPT” (Rumānijā, 
2008. gada 12. aprīlī). 

114 Vācu valodā: “Vollschwuchtel, singt wie ein Schwein” (pārraidīts RTL, 2008), citēts Vācijas 
valsts pārskatā. 
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plašsaziņas līdzekļos: „Geji ir jāsoda” – tāds bija virsraksts Rumānijas 
laikrakstā Evenimentul Zilei 2004. gada 11. maijā rakstā par LGBT 
publiskajiem pasākumiem115; 

• oficiālie dati apliecina, ka 2005. gadā kāda plaši pazīstama Portugāles 
sabiedriskās domas autoritāte tika apsūdzēta par to, ka bija publiski 
paziņojusi, ka geji ir slimi, un salīdzinājusi viņus ar pedofiliem un 
narkomāniem.116 

Naidīgi izteikumi internetā 

Īpaši satrauc homofobisku naida pilno izteikumu izplatīšanās internetā. Šī tēma 
ir maz pētīta, tomēr tiešās intervijas liecina, ka dažās LGBT NVO,117 valstu 
līdztiesības organizācijās118 un pētījumos tā ir radījusi nopietnas bažas. Kādā 
2006. gada pētījumā119 ir teikts: „Ātri ielūkojoties jebkurā meklēšanas 
programmā, var atrast neskaitāmas tīmekļa vietnes, kas vērš savu propagandu 
pret imigrantiem, ebrejiem, musulmaņiem vai gejiem, musinot uz naidu un 
aicinot uz vardarbību pret šīm grupām.” 

Šajā pētījumā arī ziņots, ka, piemēram, Nīderlandē Valsts sūdzību birojs ir 
konstatējis šādu materiālu skaita nepārtrauktu pieaugumu nīderlandiešu valodā 
pārstāvētajā interneta telpā. 

Vairākas valstu līdztiesības organizācijas un LGBT NVO arī ir minējušas 
ievērojamu skaitu naidpilnu piezīmju, kas interneta publikācijās vērstas pret 
LGBT personām. Tāpat kā citas interešu grupas, arī vairāki tīkli, kas apkaro 
LGBT, izmanto internetu domu apmaiņai, tīklošanai un mobilizēšanai. Kā 
piemēru var minēt Latvijas NoPride Association vai Portugāles Partido 
Nacional Renovador, kas 2005. gadā izziņoja demonstrāciju pret „geju un 
pedofilu lobiju” nacionālistu blogā (diskusiju vietnē). Ekstrēmistiskā labējā 
tīmekļa vietne Zviedrijā 2006. gadā tika apvainota musināšanā uz naidu pret 
gejiem.120  

 
Vienādu iespēju tiesībsarga birojs Lietuvā ir veicis ex officio izpēti un vērsies 
tiesā, ierosinot lietu pret naidīgiem izteikumiem tīmeklī. Tomēr informācija, ko 

115 Rumānijas valsts pārskats. 
116 J. E. F. Gouveia (2005). “Qualquer dia a pedofilia vau acabar por ser legalizada”. – Izdevumā: 

“O Independente”, 2005. gada 18. februārī. 
117 Tiešās tikšanās, piemēram, ar “SEKÛ” (Igaunijā, 2008. gada 10. martā). 
118 Tiešās tikšanās, piemēram, ar Vienādo iespēju tiesībsargu (Lietuvā, 2008. gada 14. martā). 
119 M. Zarrehparvar (2006). “A Nondiscriminatory Information Society” (Nediskriminējoša 

informācijas sabiedrība), izdevumā: R. F. Jørgensen. “Human Rights in the Global Information 
Society” (Cilvēktiesības globālajā informācijas sabiedrībā), Londonā, “The MIT Press”, 226. 
lpp. 

120 Brottsförebyggande rådet (Zviedrijas Valsts noziegumu novēršanas pārvalde), 2008, Hatbrott, 
2007. – En sammanställning av anmälningar med främlingsfientliga, islamofobiska, 
antisemitiska och homofobiska motiv. 
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izdevās savākt interviju laikā, apliecina, ka šādas lietas parasti ir grūti „novest” 
līdz tiesai, jo to izpētei ir nepieciešami ievērojami resursi un faktisko par 
piezīmēm atbildīgo autoru identitātes noteikšana.121 

Secinājumi 

Noziegumi, kas izdarīti uz naida pamata, pret LGBT personām ir galvenā 
problēma, kas daudzos un dažādos veidos ietekmē geju, lesbiešu, biseksuālu 
vīriešu un sieviešu un transpersonu dzīvi.  

Problēmu īpaši saasina neziņošana policijai vai citām iestādēm par notikušajiem 
incidentiem – to var izskaidrot ar LGBT upuru nevēlēšanos pašiem ziņot par 
šiem atgadījumiem vai ar dažu policijas amatpersonu nolaidību.  

Nav izstrādāti pietiekami instrumenti, ar kuru palīdzību ziņot iestādēm par 
incidentiem, lai gan noziegumu, kas izdarīti uz naida pamata, nepietiekama 
paziņošana var nopietni apgrūtināt iestāžu spēju tos efektīvi apkarot. 

Turklāt ES kopumā ir apkopots pārāk maz informācijas un veikts pārāk maz 
pētījumu par noziegumu, kas izdarīti uz naida pamata, skaitu, veidu, 
vainīgajiem un upuriem. 

Uzbrukumi LGBT telpām rada problēmas dažās dalībvalstīs. LGBT NVO 
telpas tiek izdemolētas, bet citas sanāksmju vietas tiek nodedzinātas un to 
apmeklētāji – nopietni vajāti vai aizskarti. Šajā pētījumā ir runāts par 
incidentiem, kas notikuši Itālijā un Zviedrijā.  

Naidīgie izteikumi, ko lieto sabiedrībā pazīstami cilvēki, ir īpaši bīstama 
parādība, jo tas negatīvi ietekmē sabiedrisko domu, veicinot neiecietību. Šajos 
publiskajos izteikumos, kas vērsti pret LGBT personām, tās bieži tiek attēlotas 
kā nedabiskas, slimas, ar novirzēm saistītas, uz noziedzību orientētas, amorālas 
vai sociāli destabilizējošas personas. 

Pastiprinātas bažas rada darbības internetā. Internets tiek izmantots, lai 
musinātu uz naidu, un vainīgos nav iespējams viegli atrast, lai izvirzītu viņiem 
apsūdzību.  

121 Tiešā tikšanās ar Vienādo iespēju tiesībsargu (Lietuvā, 2008. gada 14. martā). 
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Pulcēšanās brīvība 
Šī nodaļa apraksta situāciju LGBT publisko demonstrāciju un pasākumu jomā, 
jo īpaši attiecībā uz praida svinībām, kā arī jautājumam par piekļuvi telpām un 
to pieejamību LGBT pasākumu organizēšanai. 

Praida parādes gājieni un citas LGBT publiskās demonstrācijas un 
pasākumi 

Praids ir tradīcija, kas aizsākās 1969. gada jūnijā, kad LGBT personas Ņujorkā 
vairākas dienas ielās protestēja pret LGBT personu un telpu nepārtrauktu 
apdraudēšanu no policijas puses. Nākamajā gadā šo sacelšanos pieminēja ar 
demonstrācijām vairākās Amerikas pilsētās, un kopš tā laika visā pasaulē par 
tradīciju kļuva ikgadējās demonstrācijas pret homofobiju un par LGBT tiesību 
nodrošināšanu. Turklāt praida demonstrācijas, kas daudzās dalībvalstīs ir 
izvērtušās par svinīgu notikumu, attiecībā uz LGBT personām un grupām pilda 
ļoti nozīmīgu kopienas stiprināšanas un pašapziņas celšanas funkciju. Intervijās 
noskaidrojās, ka ikgadējos pasākumus vai demonstrācijas vietējās LGBT NVO 
organizē gandrīz visās ES dalībvalstīs, un parasti tās notiek bez jebkādām 
problēmām attiecībā uz policijas vai vietējo iestāžu atļauju saņemšanu, un dažos 
gadījumos tās pat faktiski tiek organizētas sadarbībā ar vietējām varas 
iestādēm.122 

Demonstrācijas tiek organizētas ar dažādiem nosaukumiem, piemēram, 
daudzveidības gājiens, varavīksnes gājiens, līdztiesības gājiens vai Kristofera 
ielas diena, izmantojot visdažādākos lozungus, izpausmes mērķus un paveidus. 
Šādā nozīmē ES līdzdalība minētajās svinībās tiek uztverta kā zīme, kas 
apliecina dzimumorientācijas dažādības atbalstu. Tā tas notika, piemēram, 
2005. gadā Amsterdamas Kanāla parādes gājiena laikā, kad laiva ar lozungu 
„Par dažādību, pret diskrimināciju” piedalījās Eiropas Komisijas 
antidiskriminācijas kampaņas ietvaros.123 Tomēr pēdējos gados daži notikumi ir 
radījuši ievērojami negatīvāku attieksmi vairākās dalībvalstīs, un diskusijas par 
noteiktu praida svinēšanas veidu apliecina, ka homoseksuālisms ir nonācis 
politisko strīdu centrā. 

Pēdējos gados ir radušās bažas par reakciju uz praida pasākumiem dažās 
dalībvalstīs: dažas iestādes nav garantējušas LGBT personu pulcēšanās tiesības, 
nav garantējušas LGBT personu aizsardzību pret atbildes demonstrācijām, 
turklāt politiskie un reliģiskie vadītāji faktiski ir izmantojuši publiskās LGBT 
demonstrācijas, lai sekmētu noliedzošu attieksmi un rīcību pret LGBT. 

Aizliegumi 

122 Informācija, kas apkopota tiešo interviju laikā. 
123 Skat. http://www.stop-discrimination.info/31.0.html (12.01.2009.).  
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Pēdējos gados ir bijuši vairāki gadījumi, kad pašvaldības iestādes aizliedz, 
vismaz sākumā, mierīgas demonstrācijas un mītiņus, kurus organizē grupas, kas 
cīnās par LGBT tiesībām. 

Lietuva: 2007. gadā Viļņas pašvaldības iestādes divos gadījumos liedza atļauju 
rīkot publiskus LGBT pasākumus. Organizatori sūdzējās atbildīgajās 
iestādēs, bet tiesas šīs sūdzības noraidīja.124 
 

Latvija: saskaņā ar intervijās ievākto informāciju 2005. un 2006. gadā 
pašvaldības iestādes aizliedza praida parādes gājienu Rīgā.125 

Bulgārija: 2005. gadā Varnas pilsētas mērs aizliedza atklāt Sārtā punkta 
informācijas stendu. Organizatori iesniedza sūdzību Komisijā aizsardzībai pret 
diskrimināciju, un Varnas pašvaldība tika atzīta par vainīgu netiešā 
diskriminācijā. Saistībā ar apelācijas procedūru lieta vēl nav galīgi izšķirta.126 

Rumānija: 2005. gadā pašvaldības iestādes aizliedza Daudzveidības gājienu 
Bukarestē.127 

Polija: 2004. un 2005. gadā pašvaldības iestādes aizliedza LGBT Līdztiesības 
gājienus Varšavā. 2005. gadā līdzīgs gājiens tika aizliegts Poznaņā.128 

Starp aizliegumu iemesliem tika minēta dalībnieku drošība, sabiedriskās 
morāles normu pārkāpšana un sabiedriskās kārtības ievērošana. Tomēr noteikti 
jāpiebilst, ka dažos gadījumos aizliegumi un citas sarežģītās ierobežojumu 
procedūras (piemēram, Bukarestē, Varšavā un Rīgā) tika mainītas, kad iejaucās 
LGBT NVO lobijs, tika izdarīts starptautisks spiediens, pieņemti tiesas lēmumi, 
saņemti valstu līdztiesības organizāciju atzinumi vai iejaucās ministri.129 

124 E. Ziobiene (2008). “Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual 
Orientation, Report on Lithuania” (Tiesisks pētījums par homofobiju un diskrimināciju 
dzimumorientācijas dēļ. Lietuvas pārskats), FRALEX tiesiskais pārskats. Arī: tiešās tikšanās ar 
Lietuvas Geju līgu (Lietuvā, 2008. gada 13. martā) un Vienādo iespēju tiesībsargu (Lietuvā, 
2008. gada 14. martā). 

125 Tiešās tikšanās Latvijā: Tiesībsarga birojs (2008. gada 12. martā) un LGBT NVO “Mozaīka” 
(2008. gada 12. martā). 

126 S. Kukova (2008). “Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds f Sexual 
Orientation, Report on Bulgaria” (Tiesisks pētījums par homofobiju un diskrimināciju 
dzimumorientācijas dēļ. Bulgārijas pārskats), FRALEX tiesiskais valsts pārskats. Arī: tiešās 
tikšanās ar LGBT NVO “BGO Gemini”, 2008. gada 28. aprīlī, un Komisiju aizsardzībai pret 
diskrimināciju, 2008. gada 29. aprīlī. 

127 Rumānijas valsts pārskats un tiešā tikšanās ar LGBT NVO “ACCEPT” (2008. gada 7. aprīlī). 
128 M. Abramovicz (ed.) (2007). “The Situation of Bisexual and Homosexual Persons in Poland” 

(Biseksuālu un homoseksuālu personu stāvoklis Polijā). 2005. un 2006. gada pārskats, Varšavā: 
“Kampaņa pret homofobiju” un “Lambda Varšavas asociācija”. 

129 Rumānijas valsts pārskats. M. Abramovicz (ed.) (2007). “The Situation of Bisexual and 
Homosexual Persons in Poland” (Biseksuālu un homoseksuālu personu stāvoklis Polijā). 2005. 
un 2006. gada pārskats, “Kampaņa pret homofobiju” un “Lambda Varšavas asociācija”, 
Varšavā. Tiešās tikšanās Latvijā – Tiesībsarga birojs (2008. gada 12. martā) un LGBT NVO 
“Mozaīka” (2008. gada 12. martā). 
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Lietā Baczkowski un citi pret Poliju, pieteikums Nr. 1543/06, ar 2007. gada 
3. maija nolēmumu Eiropas Cilvēktiesību tiesa nolēma, ka Līdztiesības 
gājienu un mītiņu aizliegums Varšavā 2005. gadā ir Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijas 11., 13. un 14. panta pārkāpums.130 

 

Administratīvie šķēršļi 

Intervijās atklājās, ka administratīvie šķēršļi tika izmantoti Igaunijā 
2007. gadā, kad vietējā policija atturējās sadarboties ar praida organizatoriem 
un pieprasīja, lai tie nolīgst privātu apsardzes uzņēmumu.131 Organizatori 
iesniedza sūdzību Tieslietu kancleram, un kanclers secināja, ka Põhja 
Politseiprefektuur [Ziemeļu policijas prefektūra] nav ievērojusi labas 
pārvaldības standartus, atsakoties sadarboties ar parādes gājiena 
organizatoriem.132 

Tieslietu kanclers arī norādīja, ka, lai gan iestādes ir apzinājušās savu negatīvo 
pienākumu, proti, netraucēt parādes gājiena norisi, tās nav bijušas lietas kursā 
par savu pozitīvo pienākumu nodrošināt tādu vidi, kurā iespējams nodrošināt 
pulcēšanās brīvību un ar to saistītās tiesības (piemēram, aizsargāt 
demonstrantus no protestētājiem). 133 

Saskaņā ar intervēto personu viedokli līdzīgi šķēršļi radās saistībā ar 
Daudzveidības gājienu Rumānijā 2008. gadā, kad vietējā policija pieprasīja, lai 
organizatori iesniedz satiksmes regulēšanas plānu.134 

Atbildes reakcija 

Reakcija uz LGBT demonstrācijām, piemēram, praida pasākumiem, 
neaprobežojas ar valsts iestāžu darbībām. 2008. gada vasarā starptautiskās ziņu 
aģentūras ziņoja par vardarbīgiem uzbrukumiem praida gājieniem Čehijas 
Republikas, Ungārijas un Bulgārijas galvaspilsētā. Pēdējos gados vardarbīgi 
uzbrukumi demonstrācijām ir notikuši Zviedrijā, Polijā, Latvijā, Igaunijā, 
Čehijas Republikā, Ungārijā, Rumānijā un Bulgārijā.135 

130 Skat. http://www.icj.org/IMG/European_Compilation-web.pdf (26.11.2008.). 
131 Tiešās tikšanās ar “SEKÜ” un “Daudzveidība” (Igaunijā, 2008. gada 10. martā). 
132 Igaunija/Õiguskantsleri kantselei (09.2007.). Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava 

järgimiseks [“Ieteikums ievērot tiesiskumu un labu pārvaldību”], vēstule, kas adresēta 
politseiprefekt [policijas prefektam] Raivo Kütt, 13. lpp. 

133 Igaunija/Õiguskantsleri kantselei (09.2007.). Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava 
järgimiseks. [“Ieteikums ievērot tiesiskumu un labu pārvaldību”], vēstule, kas adresēta 
politseiprefekt [policijas prefektam] Raivo Kütt, 13. lpp. 

134 Tiešā tikšanās ar “ACCEPT” (Rumānijā, 2008. gada 7. aprīlī). 
135 Informācija no valstu pārskatiem. 
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″Neonacisti, kas mani piekāva praida parādes gājienā 2003. gadā, trāpīja tieši mērķī, jo 
es esmu gan ″blatte″ [noniecinošs apzīmējums ne-baltam zviedram vai krāsainajam, 
piemēram arābu vai latīņamerikāņu izcelsmes cilvēkam], gan gejs. Pašlaik es uzskatu, ka 
ir svarīgāk nekā jebkad agrāk piedalīties praida parādes gājienā. Ir tik daudzi geji, 
lesbietes un transpersonas, kas neuzdrīkstas piedalīties. Izejiet ielās, parādiet sevi!″136 
(Kāds vīrietis Zviedrijā.) 

Saskaņā ar informāciju, ko sniedza LGBT NVO un valstu līdztiesības 
organizācijas iepriekš minētajās valstīs, atbildes demonstrācijas parasti organizē 
dažādas grupas, kas dažkārt apvienojas stratēģiskās aliansēs, un to vidū var 
minēt: fašistu un neonacistu grupas, ultranacionālistu grupas un/vai 
konservatīvās pareizticīgo, katoļu vai evaņģēlisko kristiešu grupas. 

Vairākos gadījumos atbildes demonstrāciju mobilizācijas spēks pārsniedz šo 
grupu ietvarus, un tādēļ rodas masveidīgas publiskās demonstrācijas, kas, 
piemēram, aicina „nāvi pederastiem”137 un izmanto tādus lozungus kā „geju 
praids = AIDS praids”, „apturiet Rietumu dekadenci” vai „geji ir kā žīdi – 
viņiem ir jāmirst”.138 

Kā piemēru grūtībām, ar kādām saskaras publisko LGBT pasākumu 
organizatori, var minēt 2005. gadā Polijas apsekojumā atklāto, ka 78 procenti 
respondentu iebilst LGBT organizāciju tiesībām uz publiskām 
demonstrācijām.139  

Saskaņā ar tiešo interviju pētījumu rezultātiem papildus uzbrukumiem parādes 
vai gājiena laikā vairākas LGBT NVO ziņo par dalībnieku drošības problēmām 
pirms un jo īpaši pēc praida pasākumiem.140 Kā stāsta, policija nebija spējusi 
vai vēlējusies aizsargāt dalībniekus no šiem uzbrukumiem.141 

Ir daudzi politiķi, kas atsakās atbalstīt praida pasākumus, un gadījumos, kad šie 
politiķi ir tieši atbildīgi par vienādu attieksmi, šāds politiskais vēstījums ir īpaši 
satraucošs. 2008. gada maijā jaunieceltā Vienādu iespēju ministre Itālijā 
atteicās atbalstīt praidu Romā, pamatojoties uz to, ka geji Itālijā vairs netiek 
diskriminēti. Viņa iebilda pret praida organizatoru ieplānoto mērķi panākt 

136 “RFSL” (2005). “Belonging” (Piederība). Pieejams tīmekļa vietnē: 
http://www.rfsl.se/public/rfsl_belonging_2.pdf (06.02.2009.). 

137 Rumānijas valsts pārskats. 
138 S. P. Knudsen. Gay Pride er vestlig decadence, izdevumā: “Dagbladet Information”, 

02.06.2008. Pieejams tīmekļa vietnē: http://www.information.dk/160136 (21.07.2008.). 
139 Sabiedriskās domas pētījuma centrs (2005). “Acceptance of rights for gay and lesbian persons 

and social distance towards them” (Geju un lesbiešu tiesību pieņemšana un ieturētā sociālā 
distance). Pieejams tīmekļa vietnē: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2005/K_127-05.PDF 
(21.07.2008.). 

140 Tiešās tikšanās, piemēram, ar “RFSL” (Zviedrijā, 2008. gada 5. martā), “ Háttér Társaság a 
Melegekért” [Háttér atbalsta biedrību] (Ungārijā, 2008. gada 17. aprīlī), “Mozaīku” (Latvijā, 
2008. gada 12. martā). 

141 Tiešās tikšanās, piemēram, ar “ACCEPT” (Rumānijā, 2008. gada 7. aprīlī), “Háttér Társaság a 
Melegekért” [Háttér atbalsta biedrību] (Ungārijā, 2008. gada 17. aprīlī), “Kampaņu pret 
homofobiju” (Polijā, 2008. gada 17. martā). 
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homoseksuālajām attiecībām tādu pašu leģitimitāti, kāda ir heteroseksuālajām 
laulībām. 

Ņemot vērā attieksmi no iestāžu puses, atbildes demonstrāciju būtību un 
publiskās diskusijas, kas attiecas uz LGBT demonstrācijām, ir skaidrs, ka 
ekstrēmisti nav vienīgie, kas apdraud tiesības uz pulcēšanās brīvību LGBT 
demonstrācijās. Ir būtiska sakarība starp dalībvalstīm, kurās iestādes liedz vai 
nevēlas dot atļaujas rīkot LGBT demonstrācijas, un vardarbīgu atbildes 
demonstrāciju rašanos. 

Aizliegumi, šķēršļi un uzbrukumi LGBT demonstrācijām 

Pēdējo piecu gadu laikā aizliegumi, administratīvie šķēršļi un organizēti 
uzbrukumi publiskajām LGBT demonstrācijām ir notikuši Bulgārijā, Igaunijā, 
Latvijā, Polijā un Rumānijā. Organizēti uzbrukumi (bet ne aizliegumi vai 
šķēršļi) ir notikuši Čehijas Republikā, Ungārijā, Itālijā un Zviedrijā. 

Ne par kādām problēmām šajā saistībā nav ziņots no Portugāles, Spānijas, 
Francijas, Beļģijas, Vācijas, Austrijas, Slovākijas, Slovēnijas, Maltas, 
Īrijas, Apvienotās Karalistes, Luksemburgas, Nīderlandes, Grieķijas, 
Dānijas un Somijas.  

Tiešie pētījumi ļauj mums izcelt Lietuvas gadījumu, kurā neatkarīgi no 
vairākiem mēģinājumiem organizēt publiskus LGBT pasākumus, šā pārskata 
sagatavošanas laikā nebija noticis neviens šāds pasākums saistībā ar vietējo 
iestāžu aizliegumiem.142 Kiprā publiski LGBT pasākumi nekad nav 
organizēti.143 

Telpu pieejamība 

LGBT personas un organizācijas dažās dalībvalstīs arī saskaras ar problēmām 
attiecībā uz telpu atrašanu savām politiskajām un kultūras aktivitātēm. Visās 
dalībvalstīs, izņemot Kipru, LGBT NVO darbojas sev piederošās telpās vai 
izmanto biroju telpas kopā ar citām NVO. Piemērotu telpu iegāde, lai 
organizētu politiskus, sociālus vai kultūras pasākumus, dažkārt ir 
problemātiska. Kā liecina tiešie pētījumi, piemēram, Lietuvā kāda invalīdu 
NVO atteicās izīrēt biroja telpas „Lietuvas Geju līgai” (LGL), pamatojoties uz 
to, ka viņi nevēlas redzēt LGBT personas savās telpās.144 

142 Tiešās tikšanās ar “Lietuvas Geju līgu” (Lietuvā, 2008. gada 13. martā) un Vienādo iespēju 
tiesībsargu (Lietuvā, 2008. gada 14. martā). 

143 Tiešā tikšanās ar Kipras Geju un lesbiešu atbrīvošanas kustību (Kiprā, 2008. gada 10. aprīlī). 
144 Tiešās tikšanās ar “Lietuvas Geju līgu” (Lietuvā, 2008. gada 13. martā) un Vienādo iespēju 

tiesībsargu (Lietuvā, 2008. gada 14. martā). 
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Bija paredzēts, ka LGBT kustības Slovēnijā desmitās gadadienas svinības 
notiks Ļubļanas pilī. Pils iznomātājs atcēla pasākumu, kad atklāja, ka tas ir 
saistīts ar LGBT.145 

Itālijā 2005. gadā lesbiešu organizācijas Milānā protestēja pret Milānas 
provinces lēmumu nepiešķirt telpas starptautiskam semināram par lesbiešu 
problēmām dažas dienas pirms pasākuma sākuma. LGBT organizācijām neļāva 
piedalīties valdības rīkotā konferencē par ģimenes jautājumiem, ko 2007. gada 
maijā organizēja Ģimenes lietu ministrija. Turklāt Itālijā daudzi teātri, kinoteātri 
un citas telpas, ko izmanto publiskām diskusijām, pieder Katoļu baznīcai, un šo 
vietu izmantošana tiek liegta pasākumiem, kas saistīti ar LGBT tiesībām.146 

Secinājumi 

Lielākajā daļā dalībvalstu LGBT personas var brīvi izmantot savas tiesības uz 
pulcēšanās brīvību. Tomēr pēdējo gadu laikā aizliegumi vai administratīvi 
šķēršļi ir lieguši mierīgu publisku LGBT demonstrāciju organizēšanu dažās 
dalībvalstīs (Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Rumānijā un Bulgārijā). 
Tomēr, izņemot vienīgi Lietuvu, LGBT NVO vēlāk ir izdevies organizēt savus 
pasākumus arī šajās dalībvalstīs.  

Tāpat dažās dalībvalstīs LGBT demonstrāciju laikā valsts iestādes nav spējušas 
vai nav vēlējušās nodrošināt dalībnieku drošību pret ekstrēmistisku labējo, 
nacionālistu, konservatīvo un/vai reliģiska rakstura atbildes demonstrāciju 
dalībnieku uzbrukumiem. Pēdējo piecu gadu laikā šāda veida uzbrukumi ir 
notikuši Zviedrijā, Igaunijā, Latvijā, Polijā, Čehijas Republikā, Ungārijā, 
Itālijā, Rumānijā un Bulgārijā.  

Saskaņā ar informāciju, kas iegūta interviju laikā, LGBT NVO ir arī ziņojušas, 
ka dažās dalībvalstīs par problēmu var kļūt telpu atrašana LGBT 
darbībām.147 

145 Slovēnijas valsts pārskats. 
146 Itālijas valsts pārskats un tiešās tikšanās ar “Arcigay” un “Arcilesbica” (2008. gada 5. martā). 
147 Informācija, kas iegūta tiešo interviju laikā Itālijā, Lietuvā un Slovēnijā. 
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Darba tirgus  
Šajā nodaļā ir izskatīti vairāki jautājumi, kas attiecas uz diskrimināciju 
dzimumorientācijas dēļ nodarbinātības jomā, proti, LGBT personu 
nepamanāmība, kā arī tas, kā LGBT personas var izmantot savas tiesības darba 
tirgū, pamatojuma materiāli par piedzīvotās diskriminācijas un homofobijas 
līmeni darbavietās, diskriminācijas dominēšana darba tirgū un darba devēju 
attieksme un atbildība par LGBT personām.  

LGBT personu atklātība vai nepamanāmība  

Visās dalībvalstīs LGBT NVO, kas tika tieši intervētas, uzskatīja, ka daudzas 
LGB personas darba tirgū nav pamanāmas. Šī atziņa guva apstiprinājumu 
intervijās ar valstu līdztiesības organizācijām un valsts iestādēm visās 
27 dalībvalstīs.148 Kā norādija Komisija, „diskriminācijai pakļauto grupu ir grūti 
identificēt valsts statistikā, un šī grupa ne vienmēr to vēlas… Mums stāstīja, ka 
diskriminācija dzimumorientācijas dēļ sākās, tiklīdz attiecīgā persona bija 
pieņemta darbā un atklājās informācija par tās seksualitāti, neatkarīgi no tā, vai 
tas notika apzināti, vai ne.”149 

Saskaņā ar ILGA-Europe pārskatu150 42 procenti LGB respondentu nav 
„atklājušies” savā darbavietā. Sešdesmit seši procenti par iemeslu, kas liek 
izvēlēties slēpšanos, min bailes no izrēķināšanās.  

Zviedrijas pētījums151, ko organizēja Arbetslivsinstitutet [Valsts Darba dzīves 
institūts], atklāja, ka 50 procenti LGB respondentu savā darbavietā nav atklāti. 
Četrdesmit procenti izvairās no socializēšanās, jo baidās no „atklāšanas”. 

Vācijas pētījumā152, kurā piedalījās 2230 darba ņēmēju geju un lesbiešu, 
atklājās līdzīga aina: 52 procenti geju un lesbiešu neatklāja savu 
dzimumorientāciju kolēģiem vai arī atklāja to tikai dažām personām. Atklātība 
pret darba vadītājiem un priekšniekiem bija daudz zemāka (65,1 procenti 
„neatklājās” vai „atklājās” tikai dažiem vadītājiem vai priekšniekiem). 

148 Tiešās tikšanās ar LGBT NVO, valstu līdztiesības organizācijām un valsts iestādēm visās ES 
dalībvalstīs no 2008. gada marta līdz maijam. 

149 Eiropas Komisija. “The Fight against Discrimination and the Promotion of Equality. How to 
Measure Progress Done” (Cīņa pret diskrimināciju un līdztiesības veicināšana. Kā mērīt 
panākto progresu), 62. lpp. Pieejams tīmekļa vietnē: 
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/stud/measprog08_en.pdf 
(16.12.2008.). 

150 S. Quinn and E. Paradis (2007). “Going Beyond the Law: promoting equality in employment” 
(Pārspējot likumu: līdztiesības veicināšana nodarbinātībā), “ILGA-Europe”. 

151 Arbetslivsinstitutet (2003). Arbetsvillkor och utsatthet. Stokholmā.  
152 D. Frohn (2007). “Out im Office?! Sexuelle Identität, (Anti-)Diskriminierung und Diversity am 

Arbeitsplatz.” Köln: Schwules Netzwerk NRW e.V. (ed.), finansējusi Ziemeļreinas un Vestfāles 
Paaudžu lietu, ģimenes, sieviešu un integrācijas ministrija. 
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Specializētajos darba sektoros, piemēram, militārajā dienestā vai baznīcā, 
atklātības līmenis ir daudz zemāks par vidējo.  

Somijas pētījums153 atklāja, ka LGB darba ņēmējiem salīdzinājumā ar citām 
minoritātēm ir īpašs stāvoklis attiecībā uz veidu, kā viņu atklātība ietekmē 
darba dzīvi. Nedrošība par darbu tika minēta kā viens no galvenajiem 
apstākļiem, kas liek ievērot slepenību darbavietā. Saskaņā ar kādu citu Somijas 
pētījumu154 LGBT personas parasti stratēģiski izdomā, kā novērst sava LGB 
statusa atklāšanu, piemēram, kā mainīt sarunas tematu vai kā aiziet prom, kad 
darbavietā raisās kādas sarunas.  

 

Kā norādīja pārstāvis no Zviedrijas Lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu 
tiesību aizsardzības federācijas (RFSL): „Jūs varat domāt, ka esat bijis 
nepārliecinošs savās atbildēs, un varbūt Jūs kļūsit par šo pelēko personu, 
salīdzinot ar citiem. Šādā veidā Jūs noteikti nekļūsiet par šīs komandas locekli, 
tādēļ Jūsu darba dzīves sociālais aspekts ir viena vienīga izgāšanās. Bet, galu 
galā, mēs pavadām darbā trešdaļu savas dzīves, tādēļ iekļaušanās komandā ir 
ļoti svarīga.” 156 

Pētījumā atzīts, ka šāda nepārtraukta nenoteiktība cilvēka dzīvē, kas norit 
darbavietā, rada nopietnas sekas. Zviedrijas pētījums157 atklāja, kāds 
apdraudējums veselībai rodas, ja darbā esat „ieslēgts tualetē”, bet Apvienotās 

153 J. Lehtonen and K. Mustola eds. (2004). ““Straight people don’t tell, do they…? Negotiating 
the boundaries of sexuality and gender at work” (Heteroseksuāli cilvēki nerunā, bet rīkojas…? 
Diskutējot par seksualitātes un dzimuma attiecībām darbavietās), pētījumu pārskati Nr. 2b/04, 
Darba lietu ministrija. 

154 M. Kaskissari (2004). “Young Lesbian and Bisexual Women and their coping at work” (Jaunās 
lesbietes un biseksuālās sievietes un viņu stāvoklis darbavietās), izdevumā: J. Lehtonen and K. 
Mustola eds. (2004). ““Straight people don’t tell, do they…? Negotiating the boundaries of 
sexuality and gender at work” (Heteroseksuāli cilvēki nerunā, bet rīkojas…? Diskutējot par 
seksualitātes un dzimuma attiecībām darbavietās), pētījumu pārskati Nr. 2b/04, Darba lietu 
ministrija. 

155 J. Lehtonen and K. Mustola eds. (2004). ““Straight people don’t tell, do they…? Negotiating 
the boundaries of sexuality and gender at work” (Heteroseksuāli cilvēki nerunā, bet rīkojas…? 
Diskutējot par seksualitātes un dzimuma attiecībām darbavietās), pētījumu pārskati Nr. 2b/04, 
Darba lietu ministrija. 

156 RFSL (2007). “Open Up Your Workplace: challenging homophobia and hetero-normativity” 
(Atklājiet savu darbavietu: vēršoties pret homofobiju un heteroseksuālajām normām), 19. lpp., 
Stokholmā. 

157 Arbetslivsinstitutet (2003). “Arbetsvillkor och utsatthet.” Pieejams tīmekļa vietnē: 
http://www.rfsl.se/public/hobi_almedalen2003.pdf (6.2.2009.). 

″Esmu bieži domājusi, ka pēc tam, kad viņi uzzinās, ka mums kā pacientes 
būs jaunas meitenes, viņi laikam nekad man vairs neļaus viņas aprūpēt, proti, 
mani nekad nenorīkos par atbildīgo medmāsu vai tamlīdzīgi. Viņi laikam 
nodomās, ka esmu pedofīle vai kaut kas tāds. Tā es pašlaik domāju, ak 
Dievs, ja viņi tagad to atklātu.″155 (Kāda sieviete, 31, Somijā.) 
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Karalistes pētījums158 pierādīja, ka LGB personas uzskata – darba dzīve ir 
produktīvāka, ja esat atklāts. 

Tiesību izmantošana darba tirgū  

Līdztiesības darbavietā direktīva159 aizliedz gan tiešu, gan netiešu 
diskrimināciju, kā arī vajāšanu dzimumorientācijas dēļ gan privātajā, gan 
sabiedriskajā jomā visos jautājumos, kas saistīti ar darbu un nodarbinātību. Šo 
aizliegumu piemēro attiecībā uz darba iegūšanu, pašnodarbinātību un 
nodarbošanās veidu, piekļuvi profesionālajai kvalifikācijas paaugstināšanai vai 
profesionālajām mācībām, nodarbinātības un darba apstākļiem, kā arī dalību un 
iesaistīšanos darbinieku vai darba devēju organizācijās. Šī direktīva ES 
dalībvalstīm bija jāievieš līdz 2003. gada 2. decembrim. Pagaidām šī ieviešana 
dažādās dalībvalstīs ir notikusi atšķirīgā līmenī.160 

Intervijās ar valstu līdztiesības organizācijām un LGBT NVO ir pierādījies, ka 
jautājums par to, kā LGBT personas izmanto savas tiesības un gūst 
kompensāciju par diskriminējošu attieksmi, vēl arvien rada problēmas visās 
27 dalībvalstīs.  

Ja LGBT persona tiek pakļauta diskriminācijai, obligāti ir jābūt pieejamiem 
sūdzības iesniegšanas mehānismiem. Šajā saistībā attiecībā uz LGBT personu 
iespējām izmantot savas tiesības uz nediskrimināciju izšķirošs ir apstāklis, vai 
pastāv valstu līdztiesības organizācijas, kas izskata sūdzības par diskrimināciju 
dzimumorientācijas dēļ. Taču daudzās dalībvalstīs šādu organizāciju nemaz 
nav. 

Turpmāk sniegtajā kartē ir attēlots, kurās no 27 dalībvalstīm valstu līdztiesības 
organizācijas risina diskriminācijas problēmas saistībā ar dzimumorientāciju.  

158 “Stonewall” (2008). “Serves You Right. Lesbian and gay people’s expectations of 
discrimination” (Palīdzēt jums pareizi. Lesbiešu un geju cerības jautājumā par diskrimināciju). 

159 Padomes Direktīva Nr. 2000/78/ (27.11.2000.). 
160 Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (2008). Homofobija un diskriminācija ES 

dalībvalstīs dzimumorientācijas dēļ. 1. daļa. Tiesiskā analīze. 36.–52. lpp. 
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Valstu līdztiesības organizācijas  

 

 Ievietojiet tulkojumu  Ievietojiet tulkojumu 
Country Results Valstu rezultāti Lithuania Lietuva 
The Netherlands  Nīderlande Italy Itālija 
Sweden Zviedrija Finland Somija 
Denmark Dānija Portugal Portugāle 
Austria Austrija Slovenia Slovēnija 
Belgium Beļģija Estonia Igaunija 
Spain Spānija Hungaria Ungārija 
Germany Vācija Slovakia Slovākija 
Luxembourg Luksemburga Bulgaria Bulgārija 
France Francija Greece Grieķija 
United Kingdom Apvienotā Karaliste Cyprus Kipra 
European Union (27) Eiropas Savienība (27) Latvia Latvija 
Ireland Īrija Romania Rumānija 
Czech Republic Čehijas Republika Malta Malta 
Single Equality Body Viena līdztiesības organizācija 
Moving towards a Single Equality Body Uzsākta vienas līdztiesības organizācijas izveidošana 
No Equality Body addressing discrimination on ground of sexual 
orientation 

Nav nevienas līdztiesības organizācijas, kas risinātu jautājumus par 
diskrimināciju dzimumorientācijas dēļ 
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Ir vērojama vispārēja virzība uz modeli, kad darbojas viena līdztiesības 
organizācija, kas ir pilnvarota risināt jebkāda veida diskriminācijas jautājumus. 
Šāds modelis jau darbojas 18 dalībvalstīs (Beļģijā, Bulgārijā, Dānijā, Vācijā, 
Grieķijā, Francijā, Īrijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Luksemburgā, Ungārijā, 
Nīderlandē, Austrijā, Rumānijā, Slovēnijā, Slovākijā un Apvienotajā 
Karalistē). Turklāt, kaut arī deviņās dalībvalstīs šā pārskata sagatavošanas laikā 
nebija nekādu līdztiesības organizāciju, kas būtu pilnvarotas risināt jautājumus 
par diskrimināciju dzimumorientācijas dēļ, četras dalībvalstis ir sākušas tādu 
organizāciju veidot (Igaunija, Itālija un Portugāle). 

Tikai Zviedrijā pastāvēja organizācija, kas ir īpaši pilnvarota risināt tieši 
jautājumus, kas saistīti ar diskrimināciju dzimumorientācijas dēļ, proti, HomO, 
viena no četrām līdztiesības tiesībsarga organizācijām. Taču kopš 2009. gada 
1. janvāra tiesībsargs pret diskrimināciju dzimumorientācijas dēļ, un cits 
tiesībsargs, kas arī vērsās pret diskrimināciju, ir apvienoti, izveidojot Zviedrijas 
Līdztiesības tiesībsarga amatu. Jaunais tiesībsargs darbosies, pamatojoties uz 
jauno Diskriminācijas likumu, kas aizstās pasreizejos septiņus tiesību aktus 
diskriminācijas jautājumā.161 Kopumā nākamā gada vai divu gadu laikā, 
iespējams, ka 22 dalībvalstīs būs vismaz viena līdztiesības organizācija, kas 
atbildēs par visa veida diskriminācijas jautājumu risināšanu. 

Deviņās dalībvalstīs nav līdztiesības organizāciju, kas ir pilnvarotas risināt 
jautājumus par diskrimināciju dzimumorientācijas dēļ (Čehijas Republikā, 
Dānijā, Igaunijā, Spānijā, Itālijā, Maltā, Polijā, Portugālē un Somijā). 
Piecās no šīm valstīm pastāv tiesībsarga institūcija, kas ir kompetenta pieņemt 
sūdzības par diskrimināciju dzimumorientācijas dēļ (Čehijas Republikā, 
Igaunijā, Spānijā, Polijā un Somijā). Tomēr šo tiesībsarga institūciju paveidi 
neatbilst visām tām pilnvarām, kādas Rasu līdztiesības direktīva paredz 
attiecībā uz līdztiesības organizācijām. 

Dati par diskrimināciju  

Oficiālās statistikas datu par sūdzībām diskriminācijas jomā nav daudz. Desmit 
dalībvalstīs (Austrijā, Čehijas Republikā, Kiprā, Igaunijā, Ungārijā, 
Latvijā, Lietuvā, Nīderlandē, Rumānijā un Zviedrijā) statistikas dati par 
sūdzībām tiek apkopoti. Turpmāk sniegtā tabula atspoguļo sūdzību skaitu katrā 
valstī, kā arī sniedz kopējos skaitļus par diskriminācijas kopainu162.  

161 Līdztiesības tiesībsargs nodrošina, lai nevienā sabiedrības jomā nenotiktu diskriminācija 
dzimuma, dzimumidentitātes vai dzimumpašizpausmes, etniskās piederības, reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, dzimumorientācijas vai vecuma dēļ. Tiesībsargs arī veicina vienādas 
tiesības un iespējas, uzrauga atbilstību Diskriminācijas likumam, izskata individuālas sūdzības 
un sekmē līdztiesību, sniedzot konsultācijas un organizējot izglītības pasākumus. 
http://www.homo.se/o.o.i.s/1210 (23.10.2008.). 

162 Informācija no FRALEX valstu tiesiskajiem pārskatiem; informācija par Zviedriju no HomO 
organizācijas. 
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Valsts 

Kopējais sūdzību skaits par diskrimināciju 
dzimumorientācijas dēļ – līdztiesības 
organizācijā, tiesu iestādēs u. c. (2007) 163 

Kopējie dati par diskrimināciju, kas 
apstiprinājusies 2007. gada laikā, 
līdztiesības organizācijās, tiesu iestādēs 
u. c. (2007)164 

Austrija 45 0 
Čehijas 
Republika 1 1 
Kipra 1 Lēmums vēl nav pieņemts 
Igaunija 1 0 
Ungārija 2 0 
Latvija 12 1 
Lietuva 18 1 
Nīderlande 6 3 
Rumānija 7 1 
Zviedrija 62 6165 

 
Intervijās ar valstu līdztiesības organizācijām un LGBT NVO visās 
27 dalībvalstīs atspoguļojās fakts, ka neatkarīgi no ES tiesību aktu ieviešanas un 
to pārņemšanas valstu tiesību sistēmā visā ES, pamatoto diskriminācijas lietu 
skaits, kas balstītas uz dzimumorientāciju, ir ļoti mazs.  

Latvijā Tiesībsarga birojs un LGBT NVO „Mozaīka” uzskata, ka mazais skaits 
diskriminācijas lietu ir saistīts ar daudziem iemesliem, piemēram, ar LGBT 
personu nevēlēšanos publiski vērsties tiesā un to, ka viņi, saskaroties ar 
diskrimināciju, neatzīst to par problēmu.166  

 

163 Sūdzības attiecas uz visām sociālās diskriminācijas jomām (nodarbinātību, izglītību, 
mājokļiem, precēm un pakalpojumiem u. c.). 

164 Sūdzību skaits 2007. gadā nebūt ne obligāti atbilst datiem par 2007. gadu, jo daži lēmumi nav 
pieņemti tajā pašā gadā, kad iesniegta sūdzība. 

165 Noteikti jāpiebilst, ka sešos gadījumos runa ir par lietām, kurās ir savākti pietiekami 
pierādījumi par diskrimināciju un ir pieņemts tiesas lēmums, kas apstiprina, ka pierādījumi ir 
pietiekami. Pārējos 56 gadījumos netika pierādīts, ka ir noticis kāds pārkāpums. Tas nebūt 
nenozīmē, ka šajos gadījumos nav notikusi diskriminācija, bet tikai to, ka, piemēram, 
pierādījumi, kas pamato prasību par diskrimināciju, ir bijuši pārāk vāji. 

166 Tiešās tikšanās Tiesībsarga birojā un ar “Mozaīku” Latvijā (2008. gada 12. martā). 
167 Tiešā tikšanās ar “Mozaīku” (Latvijā, 2008. gada 12. martā). 

Kā intervijas laikā izteicās LGBT NVO „Mozaīka” 

 pārstāvis, „kopumā cilvēki darbavietās nav atklāti attiecībā uz savu 
dzimumorientāciju, un viņi nezina savas tiesības un vēlas izvairīties no 
publicitātes. Pastāv arī „iekšēji pieņemtās homofobijas” problēma; Latvijas 
sabiedrība ir tik homofobiska, ka LGBT personas pieņem negatīvos 
vērtējumus par sevi.”167 
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Intervijas laikā LGBT NVO Kampaņa pret homofobiju Polijā norādīja, ka 
attiecībā uz LGBT personām sūdzības iesniegšana rada risku zaudēt darbu.168 
Tā kā Polijā ir salīdzinoši augsts bezdarba līmenis, LGBT personas baidās, ka 
kļūs par upuriem, un sūdzības iesniegšana par darba devēju tiek izprasta kā 
rīcība, kas mazina iespējas atrast jaunu darbu.169 Pārstāvis no Līdztiesības 
iestādes Īrijā informēja intervētājus, ka saistībā ar bailēm no publicitātes pat tās 
LGBT personas, kuras labi apzinās savas tiesības, nevēlas uzstāties publiski un 
izteikt kādas prasības.170 

Grieķijā notikusī ierobežota apjoma diskriminācijas izpēte171 atklāja, ka viens 
no četriem darba devējiem nevēlējās uzaicināt uz darba interviju tos kandidātus, 
ko pazina kā gejus vai uzskatīja par tādiem („homoseksuālā marķēšana”). Šīs 
īpatsvars bija augstāks vīriešu kārtas darba devēju vidū (viens no trim).  

 

Paraugprakse: Francijā HALDE [Augstā iestāde cīņai pret diskrimināciju 
un par līdztiesību] ir izstrādājusi un izplatījusi Daudzveidības hartu [la 
charte de la diversité] simtiem Francijas uzņēmumu, tā veicinot informētību 
un iesaistot svarīgākāš ieinteresētās personas pārvērtēt savu praksi šajā 
jomā.173  

Austrijā tramvaja vadītāju Vīnē, kuru kolēģi vajāja ilgus gadus, sabiedriskā 
transporta uzņēmums beigās atlaida no darba. Darbinieks iesūdzēja uzņēmumu 
tiesā un uzvarēja Vīnes specializētās tiesas pirmajā instancē. Tā kā transporta 
uzņēmums ir iesniedzis apelāciju par šo nolēmumu, lieta vēl nav galīgi izšķirta 
un atrodas apelācijas tiesā.174 

168 Tiešā tikšanās ar “Kampania” (Polijā, 2008. gada 17. martā). 
169 Tiešā tikšanās ar “Kampania” (Polijā, 2008. gada 17. martā). 
170 Tiešā tikšanās ar Līdztiesības iestādi Īrijā (Īrijā, 4. aprīlī). 
171 Drydakis Nick (2007). “Dual Life for Equal Labour? Sexual Orientation Discrimination in the 

Greek Labour Market” (Dubulta dzīve par vienādām tiesībām darbā? Diskriminācija Grieķijas 
darba tirgū dzimumorientācijas dēļ), Krētas universitātes Ekonomikas fakultāte, B.E.N.E.Tec. 
Pieejams tīmekļa vietnē: 
http://www.soc.uoc.gr/econ/wpa/docs/Sexual_Orientation_Discrimination_in_Greece_Drydakis
.pdf (11.09.2009.). 

172 Tiešās tikšanās ar “Inter LGBT” un “L’Autre Cercle” (Francijā, 2008. gada 10. martā). 
173 Skat. http://www.charte-diversite.com (07.02.2009.). 
174 Skat. http://wien.orf.at/stories/270683 (10.01.2009.). 

Francijā LGBT NVO Inter LGBT un L’Autre Cercle pastāstīja intervētājiem 
par „iztrūkstošo saikni” starp vārdu „diskriminācija” un dzimumorientāciju: 
„Kad Jūs pieminat vārdu „diskriminācija”, cilvēki automātiski iedomājas 
diskrimināciju pēc dzimuma un rases vai etniskās piederības, turpretī citas 
pazīmes, tostarp dzimumorientācija, tiek pavisam piemirstas.”172 
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Informāciju, ko sniedza LGBT NVO, apstiprina pētījumu rezultāti. Pētījumā175, 
kas aptvēra gan Ziemeļīriju Apvienotajā Karalistē, gan Īriju, un bija balstīts 
uz intervijām ar lesbietēm, gejiem un biseksuāļiem, NVO un līdztiesības 
organizāciju personālu, tika secināts, ka „visi potenciālie prasītāji saskaras ar 
zināmiem šķēršļiem sūdzību identificēšanas un izskatīšanas laikā; tomēr LGB 
personām daudzi šķēršļi tiek īpaši pastiprināti.” Daži identificētie šķēršļi ir, 
piemēram, bailes no vajāšanas, draudi, kas saistīti ar atlaišanu no darba un 
pakļaušanu homofobijas vai diskriminācijas darbībām. 

Eurobarometer apsekojums arī liecināja, ka ir nopietns informācijas trūkums 
par attiecīgajiem antidiskriminācijas tiesību aktiem. Gandrīz puse (45 procenti) 
ES pilsoņu bija pārliecināti, ka nav nekādu likumu, kas jauna darbinieka 
pieņemšanas laikā aizliegtu diskrimināciju dzimumorientācijas dēļ.176  

Darbavietās piedzīvotā diskriminācija un homofobija 

Ieinteresēto pušu elektroniskajā apsekojumā bija iekļauti jautājumi par atklātu 
LGBT personu iespējām iegūt darbu, salīdzinot ar heteroseksuālām personām. 
Četrdesmit trīs procenti respondentu teica, ka viņi domā – atklātām LGB 
personām būtu „nevienādas” vai „drīzāk nevienādas” iespējas salīdzinājumā ar 
heteroseksuāļiem. Četrdesmit viens procents uzskatīja, ka viņiem būtu „vidēji 
vienādas iespējas” vai „drīzāk vienādas iespējas”, un tikai seši procenti teica, ka 
atklātām LGB personām būtu vienādas iespējas. Tomēr, runājot par atklātu 
transpersonu darba iegūšanas iespējām, 71 procents respondentu apgalvoja, ka 
viņiem būtu „nevienādas” vai „drīzāk nevienādas” iespējas dabūt darbu.  

Pētījums par darbavietās piedzīvoto  

Elektroniskās aptaujas un tiešo interviju rezultāti saskan ar izpētes rezultātiem 
vairākās dalībvalstīs, piemēram, Beļģijā,177 Vācijā,178 Zviedrijā,179 
Slovākijā,180 Īrijā,181 Dānijā,182 Ungārijā183 un Somijā.184. Kopumā šie 

175 J. Walsh, C. Conlon, B. Fitzpatrick and U. Hansson (2007). “Enabling Gay, Lesbian and 
Bisexual Individuals to Access their Rights under Equality Law” (Kā dot iespēju gejiem, 
lesbietēm un biseksuāļiem izmantot savas tiesības saskaņā ar līdztiesības likumu), Dublinā un 
Belfāstā, Ziemeļīrijas Līdztiesības iestāde un Līdztiesības komisija, 4. lpp. 

176 “Eurobarometer” 263 (2007), pieejams tīmekļa vietnē: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_en.pdf (12.01.2009.). 

177  Flandrijas Sociālā un ekonomikas padome (SERV). Holebi’s en de arbeidsmarkt, SERV 
2005; John Vincke, Alexis Dewaele. Wim Van den Berghe and Nele Cox, ‘Zzzip – een 
statistisch onderzoek met het oog op het verzamelen van basismateriaal over de doelgroep 
holebi’s’. Ģentē, 2006. 

178  D. Frohn (2007). Out im Office?! Sexuelle Identität, (Anti-)Diskriminierung und Diversity am 
Arbeitsplatz. Köln: Schwules Netzwerk NRW e.V. (ed.), finansējusi Ziemeļreinas un Vestfāles 
Paaudžu lietu, ģimenes, sieviešu un integrācijas ministrija. 

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

men and Bisexuals in Slovakia” (Pārskats par lesbiešu, geju un biseksuāļu diskrimināciju 
Slovākijā), “Archive”, Bratislavā. 

181  Līdztiesības iestāde (2002). “Implementing Equality for Lesbians, Gays and Bisexuals” 
(Līdztiesības nodrošināšana lesbietēm, gejiem un biseksuāļiem), Dublinā. 
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pētījumi atklāja, ka LGBT personas piedzīvo diskrimināciju un homofobiju 
darbavietās gan kā tiešu diskrimināciju, gan kā netiešu diskrimināciju (iespējas 
iegūt darbu, atlaišana un karjeras iespēju trūkums); nevienādu attieksmi darba 
novērtējumā, spiedienu attiecībā uz darba rezultātiem, paaugstinājuma 
saņemšanu, mācībām, izpeļņu un/vai atvaļinājumu; vajāšanu, kas izpaužas kā 
pazemojoši vai noniecinoši izteikumi, ķircināšana vai apvainojumi, kolēģu 
lamas, ņirgāšanās, izsmiekls, aprunāšana vai tenkas; seksuālas piezīmes un 
sociālā izolācija. 

Kaut arī atklātības trūkums var padarīt problēmu par diskrimināciju 
dzimumorientācijas dēļ neredzamu, arī izolētās LGBT personas izjūt 
diskrimināciju. Pētījums, ko veica Slovākijā185, atklāja, ka neatkarīgi no tā, 
ka daudzas LGB personas darbā slēpj savu dzimumorientāciju, vairāk nekā 
25 procenti piedzīvo vajāšanu. Zviedrijā vīrietis, kas strādāja slimnīcā Skåne, 
ziņoja par savu darba devēju līdztiesības organizācijai HomO, apsūdzot to 
par diskrimināciju darbavietā saistībā ar dzimumorientāciju, jo pēc tam, kad 
viņš darbā bija atzinies, ka ir homoseksuāls, darba kolēģi viņam vairākus 
gadus deva dažādus mājienus, izteica noniecinošas piezīmes un atklāti 
īstenoja sociālpsiholoģisķo teroru. Neatkarīgi no vairākām sūdzībām 
priekšniecībai nekas netika darīts. HomO sazinājās ar Zviedrijas pašvaldību 
darbinieku arodbiedrību, kuras biedrs bija šis vīrietis, un arodbiedrība viņu 
pārstāvēja sarunās ar darba devēju, kurš tas atzina, ka nav pildījis savu 
pienākumu rīkoties. Sūdzības iesniedzējs saņēma kompensāciju vairāk nekā 
SEK 30 000 apmērā (aptuveni EUR 3000).186  

 

Paraugprakse: TRACE – Starptautiskā sadarbība par līdztiesību187 ir 
izveidota, sadarbojoties četriem EQUAL projektiem Francijā (Deledios), 
Lietuvā (Atklāts un drošs darbavietā), Slovēnijā (Partnerība par līdztiesību) 
un Zviedrijā (Zem virskārtas) un tās mērķis ir apkarot LGB personu 
diskrimināciju un nevienlīdzību darbā. Atklāj savu darbavietu: homofobijas 

182  Apsekojumu veica “CATINÉT Research” pēc “Ugebrevet A4” pasūtījuma. Rezultāti 
publicēti “Ugebrevet A4” 2005. gada 8. augustā (A. F. Thøgersen, S. Kudahl). 

183  J. Takács, L. Mocsonaki, and T. P. Tóth. A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű 
(LMBT) emberek társadalmi kirekesztettsége Magyarországon (LGBT cilvēku sociālā 
atstumtība Ungārijā). Budapeštā, MTA SZKI, 2007. Nesen veikts pētījums Ungārijā (Takács, 
Mocsonaki, and Tóth 2008) atklāj, ka vairāk nekā trešdaļa LGBT respondentu ir 
apstiprinājuši, ka ir piedzīvojuši diskrimināciju un aizspriedumainu attieksmi savā 
darbavietā. 

184  J. Lehtonen and K. Mustola eds. (2004). ““Straight people don’t tell, do they…?” Negotiating 
the boundaries of sexuality and gender at work” (Heteroseksuāli cilvēki nerunā, bet 
rīkojas…? Diskutējot par seksualitātes un dzimuma attiecībām darbavietās), pētījumu 
pārskati Nr. 2b/04, Darba lietu ministrija. 

185 Paula Jójárt, Marianna Šípošová and Anna Daučíková. “Report on Discrimination of 
Lesbians, Gay men and Bisexuals in Slovakia” (Pārskats par lesbiešu, geju un biseksuāļu 
diskrimināciju Slovākijā), “Archive”, Bratislavā, 2002. 

186 Skat. www.homo.se (19.08.2008.) (2000. gada 6. novembra lēmums, lieta Nr. 103/99). 
187 Skat. http://www.atviri.lt/index.php/about_trace__transnational_cooperation/about_trace/1277 

(22.10.2008.). 
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un heteroseksuālo normu problēmas ir grāmata, ko veido pieredze un 
praktiskie padomi, kas apkopoti TRACE ietvaros, un tā izvērtē, kā 
pieņemtie standarti un aizspriedumi ietekmē darbavietas un kā to visu 
mainīt.188 

Diskriminācijas varā  

Ir veikti daudzi apsekojumi ar mērķi noskaidrot, cik izplatīta darba tirgū ir 
diskriminācija pret LGBT personām. Šajā nodaļā ir īpaši apskatīti apsekojumi 
Francijā, Zviedrijā, Dānijā, Ungārijā un Apvienotajā Karalistē, un tās 
apliecina diskriminācijas plašo izplatību un atspoguļo uzskatus par 
diskrimināciju. 

Francijā iedzīvotāju viedokļa valsts mēroga aptauja, kas tika organizēta 
L’Autre Cercle pārraudzībā, atklāja, ka 42 procenti geju savā uzņēmumā nav 
pamanāmi, bet 16 procenti homofobijas gadījumu, kas minēti SOS Homophobie 
(2007) gada pārskatā, ir saistīti ar darbavietām. Zviedrijā pētījums189, ko veica 
Arbetslivsinstitutet [Valsts darba dzīves institūts], atklāja, ka 30 procenti 
homoseksuālu un biseksuālu sieviešu uzskata – pazemojoši izteicieni par LGB 
personām darbavietās ir plaši izplatīti.190 Pētījums par lesbiešu un geju 
diskrimināciju dzimumorientācijas dēļ Dānijā atklāja, ka 39 procenti ir izjutuši 
diskrimināciju darbā savas dzimumorientācijas dēļ.191 Nesen veiktā analīze par 
150 personiskām diskriminācijas lietām un pētījums, ko organizēja Socioloģijas 
institūts Ungārijā, atklāja, ka vairāk nekā trešdaļa LGBT respondentu ir 
piedzīvojuši diskrimināciju un aizspriedumainu attieksmi darbavietā.192 
Pētījumā193, ko veica arodbiedrība (UNISON) Apvienotajā Karalistē, 
52 procenti LGBT arodbiedrības biedru apgalvoja, ka ir tikuši diskriminēti 
dzimumorientācijas dēļ.  

Cits pētījums194 Apvienotajā Karalistē, ko organizēja Stonewall, aptaujājot 
1658 LGB personas visā Lielbritānijā, atklāja, ka 20 procenti respondentu ir 
piedzīvojuši vajāšanu no savu kolēģu puses dzimumorientācijas dēļ. Turklāt 
rezultāti apliecināja, ka dažas lesbiešu un geju darba ņēmēju kategorijas – 
piemēram, kvalificētie, mazvalificētie un nekvalificētie roku darba veicēji – ir 
par 50 procentiem vairāk pakļautas vajāšanas riskam nekā augstākie vadošie, 
administratīvie vai biroja darbinieki. 

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

189 Arbetsvillkor och utsatthet. “Arbetslivsinstitutet”, 2003., Stokholmā. 
190 Arbetsvillkor och utsatthet. “ Arbetslivsinstitutet”, 2003., Stokholmā. 
191 Apsekojumu veica “CATINÉT Research” pēc “Ugebrevet A4” pasūtījuma. Rezultāti publicēti 

“Ugebrevet A4” 2005. gada 8. augustā (A. F. Thøgersen, S. Kudahl). 
192 J. Takács, L. Mocsonaki, and T. P. Tóth. A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) 

emberek társadalmi kirekesztettsége Magyarországon (LGBT cilvēku sociālā atstumtība 
Ungārijā). Budapeštā, MTA SZKI, 2007. 

193 UNISON LGBT pārstāvju nepublicēts apsekojums. 
194 R. Hunt and S. Dick (2008). “Serves You Right. Lesbian and gay people’s expectations of 

discrimination” (Palīdzēt Jums pareizi. Lesbiešu un geju cerības jautājumā par diskrimināciju), 
“Stonewall”. 
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Acīmredzams, ka šajās aptaujās to cilvēku īpatsvars, kuri piedzīvojuši 
diskrimināciju dzimumorientācijas dēļ, ir nepieņemami augsts. Turklāt ir 
pamats uzskatīt, ka konstatētais pamanāmības trūkums un LGBT identitātes 
slēpšana rada situāciju, kurā problēmas īstais apmērs tiek daļēji nomaskēts.  

Darba devēju attieksme un atbildība pret LGBT darbiniekiem 

ES antidiskriminācijas tiesību akti uzliek darba devējiem pienākumu aizsargāt 
savus darbiniekus no diskriminācijas un nodrošināt vienādu attieksmi saistībā ar 
dzimumorientāciju. Tomēr darba devēju atbildība tika reti pieminēta tiešajās 
intervijās ar valstu līdztiesības organizācijām, valsts iestādēm un LGBT NVO, 
kas tika intervētas šā pārskata vajadzībām.  

Apvienotās Karalistes pētījums, kas vērtēja līdztiesības tiesību aktu ietekmi 
nodarbinātības jomā195, atklāja, ka 34 procenti LGB respondentu uzskata – 
minētie līdztiesības tiesību akti nodarbinātības jomā ir devuši pozitīvus 
rezultātus, bet 65 procenti domā – pēc šo noteikumu pieņemšanas palielinās 
iespējamība, ka problēmas gadījumā tiks iesniegta sūdzība.  

rakse: „Lesbiešu un geju līdztiesība ir mūsu korporatīvās līdztiesības politikas daļa. 
Mēs vēlamies nodrošināt drošu vietu, kurā lesbietes un geji varētu strādāt. Kā 
lielākais darba devējs visā grāfistē mēs arī redzam savu paraugiestādes lomu 
attiecībā pret citiem darba devējiem mūsu apgabalā.”196 (Vecākais izglītības 
speciālists, Denbišīras (Denbighshire) grāfistes padome, Apvienotā Karaliste.) 

 

Minētie konstatējumi parāda vadības lielo nozīmi. Vācijas pētījums atklāja, ka 
vadības darbs daudzveidības jomā un atklātības kultūra (piemēram, piedāvājot 
partnera pabalstus) ietekmē LGB darba ņēmēju atklātību un labklājību.197 
Intervējamie norādīja, ka vadības politikas pastāvēšana daudzveidības jomā 
vien nenovērš diskrimināciju.198 Tomēr tā šajā organizācijā var būt būtisks 
pirmais solis pareizā virzienā.  

Saskaņā ar ILGA-Europe iesniegto pārskatu darba devēju rīcība, atbildot uz 
spiedienu nodrošināt atbilstību likuma normām, arvien vairāk nostiprina 

195 Colgan, F., Creegan, C., McKerney, A. and Wright, T. (papildināts). “Lesbian, Gay and 
Bisexual Workers: equality, Diversity and Inclusion in the Workplace: A Qualitative Research 
Study” (Lesbietes, geji un biseksuāļi kā darbinieki: līdztiesība, daudzveidība un iekļaušana 
darbavietā: kvalitatīvs pētījums). COERC/Londonā, Metropolitēna universitāte. 

196 “Stonewall” (2007). “Sexual Orientation Employer Handbook” (Darba devēja rokasgrāmata 
par dzimumorientāciju), trešais izdevums, 8. lpp. 

197 D. Frohn (2007). Out im Office?! Sexuelle Identität, (Anti-)Diskriminierung und Diversity am 
Arbeitsplatz. Köln: Schwules Netzwerk NRW e.V. (ed.), finansējusi Ziemeļreinas un Vestfāles 
Paaudžu lietu, ģimenes, sieviešu un integrācijas ministrija. 

198 Tiešā intervija ar “Cigale” (Luksemburgā, 2008. gada 7. aprīlī), tiešā intervija ar “Arcigay” un 
“Arcilesbica”, (Itālijā, 2008. gada 5. martā). 

 74 

                                                           
Tulk

oju
ms n

av
 pā

rba
ud
īts



argumentāciju par „uzņēmuma lietu” daudzveidības kontekstā.199 Piemēram, 
Vācijā daudzi starptautiski uzņēmumi (pieminot kaut vai Ford, Schering un 
Deutsche Bank) atbalsta LGB tīklu izveidi savos uzņēmumos un paredz 
partneru pabalstus gan LGB, gan heteroseksuālajiem darbiniekiem.200  

• Paraugprakse: daudzveidības programmas. Stonewall Diversity 
Champions programma Apvienotajā Karalistē tika izveidota 2001. gadā, lai 
apvienotu to organizāciju spēkus, kuras vēlējās risināt problēmu par 
diskrimināciju dzimumorientācijas dēļ, dalīties ar paraugpraksi, apstiprināt un 
turpināt attīstīt idejas, kā arī veicināt daudzveidību darbavietās. Iesaistītie 
uzņēmumi ir veikuši daudzus pasākumus, kas paredzēti Stonewall Diversity 
Champions programmā, piemēram, tie ir izstrādājuši un atbalstījuši 
līdztiesības un daudzveidības politikas rakstveida formulējumu, aizliedzot 
diskrimināciju un īpaši izceļot dzimumorientāciju kā vienu no diskriminācijas 
jomām. Šie uzņēmumi ir izveidojuši darba grupu jeb daudzveidības komandu, 
kas risina LGB problēmas; tie ir izraudzījušies galveno personu, kas atbild 
par LGB problēmām valdes un izpilddirekcijas līmenī; tie ir arī izveidojuši 
LGBT tīkla grupu, lai darbavietās sniegtu atbalstu, konsultētu un izskaidrotu 
minēto politiku.201 

 

Paraugprakse: Zviedrijas All Clear partnerības projekts pulcēja daudzas 
organizācijas, kam bija kopīgs mērķis radīt tādu darba vidi, kurā valdītu 
vispārēja savstarpēja cieņa neatkarīgi no dzimumorientācijas. Darba devēju 
organizācijas, arodbiedrības, LGBT organizācijas un pašvaldība strādāja 
kopā, piedāvājot seminārus, mācību pasākumus un visdažādākās 
publikācijas. Trīs gadu laikā aptuveni 8000 arodbiedrību pārstāvju, darba 
devēju un citu personu tika izglītoti šā projekta ietvaros. Projekts beidzās 
2007. gada rudenī.202 

 

Paraugprakse: 2007. gadā lesbiešu organizācija „ŠKUC LL” Slovēnijā 
sagatavoja televīzijas reklāmas materiālu „Apturiet homofobiju: drošu 
darbavietu ikvienam”. Materiāls attēloja pazīstamus Slovēnijas LGBT 
cilvēkus viņu darbā. To parādīja valsts televīzija un citi vietējie un 
komerciālie TV kanāli.203 

199 S. Quinn, B. Hardt and E. Paradis (2007). “Going Beyond the Law: promoting equality in 
employment” (Pārspējot likumu: līdztiesības veicināšana nodarbinātības jomā), “ILGA- 
Europe” pārskats. 

200 S. Quinn, B. Hardt and E. Paradis (2007). “Going Beyond the Law: promoting equality in 
employment” (Pārspējot likumu: līdztiesības veicināšana nodarbinātības jomā), “ ILGA- 
Europe” pārskats. 

201 Skat. http://www.stonewall.org.uk/workplace/1447.asp (18.02.2009.). 
202 Skat. http://www.frittfram.se/default.asp?lid=1 (22.10.2008.). 
203 Skat. http://www.ljudmila.org/lesbo/english.htm (22.10.2008.). 
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Secinājumi  

LGBT personas ir pakļautas homofobijai un visplašākajai diskriminācijai darba 
tirgū: tā var būt tieša diskriminācija, vajāšana, iebiedēšana, izsmiešana vai 
sociālā „izsaldēšana”. Saistībā ar LGBT personu nepamanāmību un salīdzinoši 
mazo skaitu valstu līdztiesības organizācijās reģistrēto sūdzību nav iespējams 
noteikt homofobijas, transfobijas un diskriminācijas patieso mērogu. Šo 
parādību var daļēji izskaidrot ar tiesiskās apziņas vispārējo trūkumu, ko 
papildina LGBT personu nevēlēšanās apliecināt savu dzimumorientāciju vai 
dzimumidentitāti publiskā tiesas procesā. 

Daudzas darbavietas pašlaik netiek uzskatītas par LGBT personālam „drošām 
ostām”. Kaut arī dati atšķiras atkarībā no valstiskā konteksta, pētījumi un 
intervijas ar valstu līdztiesības organizācijām un LGBT NVO liecina, ka lielākā 
daļa LGBT personu kopumā nevēlas vai drīzāk nevēlas darbavietā atklāt savu 
dzimumorientāciju.  

Pagātnes pieredze un bailes no homofobijas un diskriminācijas, atlaišanas 
draudi un darbavietas vide – tam visam kopā ir noteikta loma, nosakot, kādu 
lēmumu LGBT personas pieņem attiecībā uz atklātību darbavietā. Tomēr 
dzimumorientācijas slēpšana ietekmē LGBT personāla veselību un labklājību 
un var radīt apstākļus, kas negatīvi ietekmē darba rezultātus. 

Vadības rīcība, kā arī daudzveidības un vienādas attieksmes politika vai tās 
trūkums ietekmē LGBT personu uzskatus par drošu un pretimnākošu darba vidi. 
Šajā ziņā līdztiesības tiesību akti nodarbinātības jomā un to attiecināšana uz 
LGBT personām ietekmē motivāciju izvirzīt diskriminācijas gadījumus 
priekšplānā.  
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Izglītība  
Šajā nodaļā ir analizēta LGBT jauniešu vajāšana un iebaidīšana skolās un tās, 
kā arī dzimumorientācijas problēmu nepamanāmības ietekme uz skolu mācību 
programmām un kultūru. 

Kā norādīja Eiropas Komisija, „ir pietiekami daudz pierādījumu par 
diskrimināciju skolās dzimumorientācijas dēļ, galvenokārt tā ir homofobiska 
vajāšana.”204 Pētījums, ko veica „Līdztiesības iestāde” Īrijā, atklāj, ka daudzas 
LGB personas pārliecinās par savu homoseksuālo orientāciju pirms piecpadsmit 
gadu vecuma sasniegšanas, un tas nozīmē, ka daudzas LGBT personas bieži 
vien jau pusaudža gados un skolas solā apzinās savu dzimumidentitāti, tādēļ tās 
potenciāli ir viegli ievainojamas.205 Turklāt saskaņā ar ILGA-Europe 
pētījumu206 pusaudža gadi ir izšķirošs laikposms personas socializācijā, kad 
„meitenes mācās būt meitenes, un zēni mācās būt zēni”, t. i., kad dzimuma 
pašizpausmes robežas un uzvedību ietekmē citi cilvēki, tostarp vienaudži, 
draugi, skolotāji un ģimenes locekļi. 

Visā Eiropas Savienībā lielākā daļa intervēto valstu līdztiesības organizāciju, 
LGBT NVO un valsts iestāžu par pamatproblēmām izglītībā uzskatīja un arī 
akcentēja tieši vajāšanu un iebiedēšanu, kā arī LGBT identitātes un problēmu 
ignorēšanu. 

LGBT jauniešu vajāšana un iebiedēšana skolās  

Vispusīgi pētījumi un aptaujas par homofobiju, transfobiju un LGBT personu 
diskrimināciju izglītības sfērā gūst zināmu apstiprinājumu daudzās dalībvalstīs. 
Intervijas ar valstu līdztiesības organizācijām, valsts iestādēm un LGBT NVO 
visās 27 dalībvalstīs atklāja, ka homofobijas izpausmes ir galvenā problēma 
izglītības iestādēs visā ES. 

204 Skat. Komisijas iekšējo darba dokumentu, kas pievienots Priekšlikumam Padomes direktīvai, 
ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no viņu reliģijas un 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas. – SEC(2008) 2180, 02.07.2008., 18. 
lpp. 

205 Līdztiesības iestāde (2002). “Implementing Equality for Lesbians, Gays and Bisexuals” 
(Līdztiesības nodrošināšana lesbietēm, gejiem un biseksuāļiem), Dublinā.  

206 J. Takács (2006). “Social Exclusion of young lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) 
people in Europe” (Gados jauno lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu (LGBT) sociālā 
atstumtība Eiropā), Briselē, “ILGA-Europe” un IGLYO. 
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„Piezīmes, ko izsaka puiši, man daudz netraucē, jo tādi jau tie puiši ir. Es domāju, ka 
tā tam nevajadzētu būt, tomēr tas netraucē, jo, kad esat to visu noklausījies 
miljoniem reižu, Jūs to visu jau zināt un nedomājat, ka tas Jums būtu tik 
svarīgi. Bet viena konkrēta persona…man traucēja, jo man nevajag kādu, 
ko esmu uzskatījis par draugu un kas izsaka piezīmes par manu seksualitāti 
citu puišu barā. Tātad, es domāju, ka tas man traucēja un ietekmēja manas 
mācības, jo biju ļoti nikns un iesitu tai personai. Un es ilgi negāju uz skolu, jo 
biju ļoti dusmīgs uz to personu.” (Gejs, 17 gadi, Londonā.)207 

 

Intervijā ar Beļģijas LGBT NVO Arc en Ciel tika izteikta doma, ka homofobija 
un vajāšana skolās ir visnopietnākās problēmas.208 Tāpat LGBT NVO FELGT 
Spānijā teica intervētājiem, ka „atklāšanās” vidusskolas gados rada draudus 
drošībai, bet vidusskolās turpina notikt homofobijas incidenti.209 LGBT NVO 
Hàttèr intervijas laikā norādīja uz LGBT vajāšanas un iebaidīšanas augsto 
līmeni Ungārijas skolās.210 

Daudzas LGBT NVO un valstu līdztiesības organizācijas norādīja, ka skolās 
vārds „gejs” tiek lietots kā vispārpieņemts noniecinošs apzīmējums. Tās arī 
informēja, ka skolotāji bieži vien nevēlas uztvert nopietni šādu apsaukāšanos un 
citus LGBT vajāšanas veidus. 

LGBT skolēnu vajāšana un iebiedēšana ir pētīta Apvienotajā Karalistē, Maltā, 
Īrijā un arī ILGA-Europe spēkiem. 

Apvienotajā Karalistē LGB personu pieredzētais izglītības sfērā tika pētīts 
2006. gada apsekojumā, aptverot 1100 LGB jauniešus.211 Pētījumā 
noskaidrojās, ka gandrīz 65 procenti gados jauno LGB personu apgalvo – viņi ir 
pieredzējuši vajāšanu Lielbritānijas skolās savas dzimumorientācijas dēļ. Šī 
vajāšana izpaudās kā vārdiskas lamas (92 procenti), fiziski pāridarījumi 
(41 procents), kibervajāšana (41 procents), nāves draudi (17 procenti) un 
seksuāli aizskārumi (12 procenti). Būtībā visas jaunās LGB personas apgalvoja, 
ka ir dzirdējušas tādus nievājošus izteicienus kā „tā tas ir, pediņ” un 
aizvainojošus apzīmējumus, piemēram, „pederasts”, „lesbiete” un „dirsā 
stūmējs”.  

207 Fiona Colgan, Chris Creegan, Aidan McKearney and Tessa Wright. “Lesbian, Gay and 
Bisexual Workers: Equality, Diversity and Inclusion in the Workplace. A Qualitative Research 
Study” (Lesbietes, geji un biseksuāļi kā darbinieki: līdztiesība, daudzveidība un iekļaušana 
darbavietā. Kvalitatīvs pētījums), Organizāciju un līdztiesības salīdzinošās izpētes centrs 
(COERC), Londonas Metropolitēna universitāte, pieejams tīmekļa vietnē: 
http://www.unison.org.uk/file/A2742.pdf (14.02.2009.). 

208 Tiešā tikšanās ar “Arc en Ciel” (Beļģijā, 2008. gada 3. aprīlī). 
209 Tiešā tikšanās ar “ FELGT” (Spānijā, 2008. gada 13. martā). 
210 Tiešā tikšanās ar “Hàttèr” (Ungārijā, 2008. gada 17. aprīlī). 
211 R. Hunt, J. Jensen (2007). “The Experiences of Young Gay People in Britain’s Schools” 

(Gados jauno geju pieredze Lielbritānijas skolās), skolu pārskats, “Stonewall”.  

 78 

                                                           
Tulk

oju
ms n

av
 pā

rba
ud
īts

http://www.unison.org.uk/file/A2742.pdf


Maltā Geju tiesību aizsardzības kustība, kas pētījusi skolēnu un skolotāju 
īstenoto homofobisko vajāšanu, iebiedēšanu un vardarbību, secināja, ka tie 
skolēni, kas bija transpersonas, bieži pameta skolu vai savu klasi saistībā ar 
vajāšanu, iebiedēšanu vai izpratnes trūkumu no skolotāju un skolēnu puses.212 

Īrijā izpēte par homofobisko vajāšanu tika veikta 365 skolās.213 Kā apliecināja 
rezultāti, 79 procenti aptaujāto skolotāju zināja par vārdiskās homofobiskās 
vajāšanas gadījumiem un 16 procenti skolotāju bija saskārušies ar fiziskas 
homofobiskas vajāšanas gadījumiem. Vēl kāds secinājums, kas tika iegūts šajā 
pētījumā, apliecināja, ka homofobiska vajāšana drīzāk var notikt zēnu 
viendzimuma skolās vai kopīgajās skolās, nevis meiteņu viendzimuma skolās. 

Pētījumā214, ko veica ILGA-Europe un IGLYO, tika saņemtas 754 atbildes no 
gados jaunajām LGBT personām 37 Eiropas valstīs. Pētījums atklāja, ka no 
tiem 61 procents atsaucās uz personisku negatīvu pieredzi skolā saistībā ar 
respondentu LGBT statusu un 53 procenti informēja, ka ir tikuši vajāti. 
Pētījums arī parādīja, ka gan LGBT, gan heteroseksuālie jaunieši, kuri iebilst 
pret stereotipisku dzimuma izpausmi un izturēšanos, skolas vidē ir apdraudēti. 
Respondenti bieži izskaidroja vajāšanu ar to, ka tā bija saistīta ar dzimuma ziņā 
atšķirīgu uzvedību, raksturu un izskatu vai bija šīs atšķirības sekas – vai arī ar 
to, ka tā šo atšķirību uztvēra citi.  

212 Maltas Geju tiesību aizsardzības kustība (2003). “Sexual Orientation Discrimination in Malta: 
A Report on Discrimination, Harassment, and Violence against Malta’s Gay, Lesbian and 
Bisexual Community” (Diskriminācija Maltā dzimumorientācijas dēļ. Pārskats par 
diskrimināciju, vajāšanu un vardarbību, kas vērsta pret Maltas geju, lesbiešu un biseksuāļu 
kopienu), Maltā, “Union Press”, un J. Takács (2006). “Social exclusion of young lesbian, gay, 
bisexual and transgender (LGBT) people in Europe” (Gados jauno lesbiešu, geju, biseksuāļu un 
transpersonu (LGBT) sociālā atstumtība Eiropā), Briselē, “ ILGA-Europe” un IGLYO. 

213 N. James, M. Galvin and G. McNamara (2006). “Straight talk: Researching gay and lesbian 
issues in the school curriculum” (Tieša saruna – pētījums par geju un lesbiešu problēmām skolu 
mācību programmās), Dublinā, Izglītības novērtēšanas centrs, Dublinas pilsētas universitāte. 

214 J. Takács (2006). “Social Exclusion of young lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) 
people in Europe” (Gados jauno lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu (LGBT) sociālā 
atstumtība Eiropā), “ILGA-Europe” un IGLYO. 
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Zviedrijā kāds skolēns sūdzējās, ka vismaz pēdējo trīs gadu laikā, ko viņš pavadīja 
deviņgadīgajā obligātajā skolā, ir ticis pakļauts citu skolēnu un skolas 
personāla iebiedēšanai viņa dzimumorientācijas dēļ. Pēc sūdzības 
iesniedzēja domām, skola zināja, ka viņu vajā, bet tā neveica pietiekamus 
pasākumus, lai novērstu turpmāko nicinošo attieksmi. Sazinoties ar 
tiesībsargu, pašvaldība, kas bija atbildīga par šo skolu, informēja, ka skola 
ir daudz darījusi, lai uzlabotu šā skolēna stāvokli, un ka tā ir izpildījusi 
noteiktās prasības. Vēlāk tiesībsargs un pašvaldība vienojās par 
risinājumu. Izlīguma ietvaros pašvaldība samaksāja šim skolēnam 
kompensāciju SEK 30 000 apmērā (aptuveni EUR 3200).215  

 

LGBT NVO un valstu līdztiesības organizācijas, kas tika aptaujātas tiešajās 
intervijās, jo īpaši uzsvēra, ka skolotāji nereaģē uz homofobisku izteicienu 
lietošanu skolās un nedara neko, lai novērstu šādu izteicienu lietošanu. Pētījums 
Apvienotajā Karalistē konstatēja, ka homofobiska vajāšana un iebiedēšana 
dažkārt turpinās, kaut arī skolas darbinieki ir par to informēti: no 300 pētījumā 
iekļautajām skolām 82 procentos gadījumu skolas zināja par vārdisko 
homofobiju un 26 procenti apliecināja, ka zina par incidentiem, kad ir notikusi 
fiziska homofobiska vajāšana. Un kaut arī visās aptaujātajās skolās bija 
pieņemta vispārīga vajāšanas novēršanas un apkarošanas politika, tikai seši 
procenti skolu atzina, ka pastāv īpaša homofobiska vajāšana.216 

Šajā saistībā Īrijā veikts pētījums atklāja, ka lielākajā daļā Īrijas otrā līmeņa 
skolu ir pieņemta sava vajāšanas novēršanas un vienādas attieksmes politika, 
tomēr tikai dažas no tām īpaši atsaucās uz geju un lesbiešu līdztiesību: lielākā 
daļa skolotāju zināja par homofobisko vajāšanu savās skolās, bet 41 procents 
informēja, ka uz to ir daudz grūtāk reaģēt nekā uz citiem vajāšanas paveidiem. 
Daži skolotāji neuzskatīja šādu izturēšanos par kaut ko vairāk nekā vienkāršu 
parupju „izklaidi” vai „laika nosišanu”.217 Tomēr šādu attieksmi skolēni varēja 
uztvert arī kā attiecīgas uzvedības attaisnojumu. 

Zviedrijā pētījums atklāja, ka skolotājiem nav instrumentu, ar kuru palīdzību 
risināt LGBT problēmas. Apsekojums, ko rīkoja projekta „Zem virskārtas” 

215 2007. gada 3. augusta lēmums, lieta Nr. 620-2006, pieejams vietnē: 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?” (Kā jaunieši var panākt taisnību, ja saskaras ar homofobisku 
noziegumu?). Pieejams tīmekļa vietnē: http://www.schools-
out.org.uk/research/docs/Partners%20An%20update%20to%20tackling%20homophobia.pdf 
(11.11.2008.). 

217 J. Norman, M. Galvin and G. McNamara (2006). “Straight talk: Researching gay and lesbian 
issues in the school curriculum” (Tieša saruna – pētījums par geju un lesbiešu problēmām skolu 
mācību programmās), Dublinā, Izglītības novērtēšanas centrs, Dublinas pilsētas universitāte, 
citēts Īrijas valsts pārskatā. 
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ietvaros, cita starpā atklāja, ka tikai astoņi procenti skolotāju respondentu 
uzskata, ka ir apmācīti, kā pareizi risināt šādus jautājumus.218  

Paraugprakse: antihomofobiska vajāšanas novēršanas kampaņa skolās. 
Īrijā iniciatīva „Padari savu skolu drošu”, ko organizēja Līdztiesības 
iestāde un organizācija BeLonG To, bija adresēta skolu direktoriem, 
skolotājiem un skolēniem. Tajā ietilpa dažādas darbības, piemēram, 
plakāti, kas tika izplatīti skolās un vēstīja: „Mūsu skolā nav pieņemama 
homofobiska vajāšana”, kā arī bukleti, informatīvi materiāli u. c. Projekts 
aicināja skolas rīkot papildu aktivitātes, lai, piemēram, izstrādātu 
vajāšanas un iebiedēšanas novēršanas politiku un noteiktus uzvedības 
kodeksus, iekļaujot LGBT problēmas skolu līdztiesības politikā, kā arī 
mācot personālu un dodot tam iespēju daudz efektīvāk novērst 
homofobisku vajāšanu un iebiedēšanu skolā un nodrošinot, ka skolas 
konsultanti ir pienācīgi apmācīti dzimumidentitātes jautājumos.219 

 

Paraugprakse: atkārtota rīcība, kas adresēta skolotājiem un politiķiem. 
Zviedrijā laikposmā no 2004. līdz 2007.gadam tika īstenots lielākais 
EQUAL220 projekts Under Ytan [„Zem virskārtas”], iesaistot daudzus 
partnerus, tostarp LGBT NVO, valstu līdztiesības organizācijas, valsts 
iestādes, universitātes un arodbiedrības. Šīs projekts ietvēra visdažādākās 
darbības, arī, piemēram, izglītības resursu izstrādi un metodes, kā 
paaugstināt skolās vispārējo izpratni, paraugmateriālu sagatavošanu 
izmantošanai skolās, mācības, kas vērstas uz heteroseksuālo normu 
apšaubīšanu, atbalstu skolotājiem, kuri strādā ar dzimumorientācijas un 
homofobijas jautājumiem, atbalstu tām skolām un vietējām pašvaldībām, 
kuras skolu vidē iedzīvina pret diskrimināciju vērstās tiesiskās normas.221 

Vajāšanas un iebiedēšanas ietekme uz LGBT personām 

Pētījumi, ko veica Apvienotajā Karalistē un starptautiska NVO jauniešu 
projekta ietvaros, kas aptvēra Itāliju, Spāniju, Poliju un Austriju – 
Skolasbiedru projekts 2007 – atklāj negatīvās sekas, kādas homofobiskā 
vajāšana un iebiedēšana atstāj uz skolu darbu un LGBT skolēnu vispārējo 
labklājību.  

218 Skat. http://www.ytan.se/?p=1892 (18.08.2008.). 
219 Skat. http://www.equality.ie/index.asp?docID=593 (17.10.2008.). 
220 Sīkāku informāciju par Eiropas Komisijas EQUAL programmu skat. 

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/index_en.cfm (10.12.2009.). 
221 Skat. http://www.ytan.se/?p=1892 (18.08.2008.). 
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Pētījumi Apvienotajā Karalistē atklāja, ka homofobiska skolas vide 
vidusskolas gados var veicināt LGBT jauniešu kavējumus un neierašanos skolā, 
līdz ar to mazinot viņu iespējas iegūt augstāko vai tālākizglītību.222  

Citi pētījumi Apvienotajā Karalistē liecina, ka LGBT skolēnu vajāšana var 
nopietni mazināt izredzes uz panākumiem dzīvē, veicinot sociālo izolāciju un 
psiholoģisko spriedzi, jo īpaši tiem jauniešiem, kuri pietiekami agri, jau 
jaunākajās klasēs, atklāj savu homoseksualitāti. Homofobija un homofobiska 
vajāšana skolās arī negatīvi ietekmē LGBT skolēnu priekšstatus par sevi, ticību 
dzīvei un darbu skolā.223 

„Kad es biju skolā, mani vajāja, jo es biju gejs, bet tas notika tikai tādēļ, ka 
mani klasesbiedri nojauta, ka esmu homoseksuāls... tas notika, vēl pirms es 
pateicu cilvēkiem, ka esmu homoseksuāls. Mani vārdiski un fiziski aizskāra, 
un vidusskolas pirmajos trijos gados man nebija draugu. Tādēļ es kļuvu ļoti 
nedrošs, un pēc tā visa man likās, ka draugus iegūt ir grūti, jo biju kļuvis 
patiesi paranoisks un viegli ievainojams.” (Kāds vīrietis, 21, Apvienotā 
Karaliste.) 224 

 

Vajāšanas sekas pētīja arī Skolasbiedru projekts225 (2006.–2008.), tā bija 
starptautiska iniciatīva, ko uzsāka Arcigay (Itālijas lesbiešu un geju asociācija) 
sadarbībā ar COLEGA Madridē, KPH Varšavā un Vīni. Noskaidrojās, ka šāda 
vajāšana var vedināt LGBT jauniešus domāt par pašnāvību un liek tiem 
izvēlēties riskantu uzvedību. Jo īpaši grūti var būt iegūt ģimenes vai kopienas 
atbalstu pusaudžiem, kuri bija lesbietes, geji, biseksuāļi vai transpersonas. 

Dzimumorientācija skolas mācību programmā un kultūrā 

222 M. Jenett (2004). “Stand up for us: Challenging homophobia in schools” (Aizstāviet mūs: 
homofobijas jautājumu risināšana skolās), Jorkšīra, “Crown Copyright”; H. Wallace (2005). 
“Time to Think” (Laiks pārdomām), Londonā, “Metro Centre”, pieejams tīmekļa vietnē: 
http://calm-seas.co.uk/timetothink/intro.htm (27.07.2008.). 

223 S. Averill. “How can young people be empowered to achieve justice when they experience 
homophobic crime?” (Kā jaunieši var panākt taisnību, ja saskaras ar homofobisku 
noziegumu?) Pieejams tīmekļa vietnē: http://www.schools-
out.org.uk/research/docs/Partners%20An%20update%20to%20tackling%20homophobia.pdf 
(20.12.2008.); Colgan, F., Creegan, C., McKerney, A. and Wright, T. (papildināts). “Lesbian, 
Gay and Bisexual Workers: equality, Diversity and Inclusion in the Workplace: A Qualitative 
Research Study” (Lesbietes, geji un biseksuāļi kā darbinieki: līdztiesība, daudzveidība un 
iekļaušana darbavietā. Kvalitatīvs pētījums), COERC, Londonas Metropolitēna universitāte. 

224 J. Takács (2006). “Social Exclusion of young lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) 
people in Europe” (Gados jauno lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu (LGBT) sociālā 
atstumtība Eiropā), Briselē, “ILGA-Europe” un IGLYO, 51. lpp. 

225 Skat. http://www.arcigay.it/schoolmates (12.08.2008.). 
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Cits jautājums, kas aktualizējās tiešo interviju laikā ar LGBT NVO, ir 
dzimumorientācijas problēmu vispārējā nemanāmība skolās, un tai var būt 
negatīvs iespaids uz LGBT jauniešu pašnovērtējumu. Pētījums Apvienotajā 
Karalistē atklāja, ka vairāki aptaujātie LGBT jaunieši uzskata – tas ir rezultāts, 
kas izriet no izjūtas, ka nav iespējams būt vērtīgam „pašam par sevi”.226  

LGBT NVO, kas tika intervētas visās ES dalībvalstīs, minēja arī 
dzimumorientācijas problēmu vispārējo nepamanāmību un apstākli, ka LGBT 
personas izglītības procesā netiek nekādā veidā pozitīvi atspoguļotas.227 

Ieinteresēto pušu elektroniskā aptauja atklāja, ka 65procenti uzskata – skolu 
mācību programma „neņem vērā” vai „velta mazu uzmanību” LGBT 
problēmām (piemēram, netradicionālajām ģimenēm un attiecībām, dzimumu 
lomai vai priekšrokai, ko var dot kādam dzimumam). 

Saskaņā ar iepriekš minēto Skolasbiedru projektu šī klusēšana un tendenciozie 
uzskati, kādi LGBT problēmu jomā raksturīgi skolotājiem un vienaudžiem, 
veicina negatīvu attieksmi pret gejiem, un tā tikai padziļina izolācijas un 
ievainojamības izjūtu, kas piemīt homoseksuāliem pusaudžiem. 

Pētījumi Beļģijā arī atklāj informācijas un apmācības nepietiekamību par 
LGBT jautājumiem, kas raksturīga gan skolēniem, gan skolotājiem.228  

Plašs divu gadu pētījums229 12 Īrijas skolās, kas balstīts uz klases uzvedības 
novērojumiem, skolēnu un personāla intervijām, atlasītām mērķa grupām un 
anketēšanas rezultātiem, atklāja, ka dzimumorientācija faktiski ir aizliegts 
temats. Institucionālo nepamanāmību pastiprināja piemērotas vārdnīcas 
trūkums, lai apzīmētu un apspriestu dzimuma atšķirības. Tādēļ diskusijas par 
dzimumorientāciju klasē vai atlasītajās mērķa grupās izraisīja tikai klusēšanu, 
neērtības izjūtu, bailes un naidu. Kaut arī negatīviem stereotipiem ir pakļauti arī 
invalīdi, reliģiskās un rasu minoritātes, tās neizraisīja tāda līmeņa naidu vai 
necieņu kā geji un lesbietes. Piecdesmit pieci procenti aptaujāto skolēnu 
izbeigtu draudzīgas attiecības, ja atklātu, ka viņu draugs ir gejs vai lesbiete. 

Ieinteresēto pušu elektroniskā aptauja atklāja, ka vairāk nekā puse aptaujāto 
novērtēja LGBT atzīšanas līmeni no skolas darbinieku puses kā „drīzāk zemu” 
vai „neesošu”. Tiešo interviju laikā LGBT NVO ziņoja, ka skolu vadība ne 
vienmēr ļauj iekļūt skolās, lai īstenotu informatīvas iniciatīvas. Valstu pārskatos 

226 F. Colgan, C. Creegan and A., McKerney T. Wright (papildināts). “Lesbian, Gay and Bisexual 
Workers: equality, Diversity and Inclusion in the Workplace: A Qualitative Research Study” 
(Lesbietes, geji un biseksuāļi kā darbinieki: līdztiesība, daudzveidība un iekļaušana darbavietā. 
Kvalitatīvs pētījums), COERC, Londonas Metropolitēna universitāte. 

227 Tiešās tikšanās ES, 2008. gada aprīlī un maijā. 
228 K. Pelleriaux and J. Van Ouytsel (2003). De houding van Vlaamse scholieren tegenover 

holebiseksualiteit. Antverpenē, Antverpenes universitāte. 
229 K. Lynch and A. Lodge (2002). “Equality and Power in Schools. Redistribution, recognition 

and representation” (Līdztiesība un spēks skolās. Pārdalīšana, atzīšana un pārstāvība), 
Rutledžā, Londonā, 181.–182. lpp. 
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no Maltas, Francijas, Luksemburgas, Polijas un Bulgārijas ir minēti piemēri 
par to, kā skolu vadība ir apturējusi LGBT NVO darbību vai ignorējusi to, kad 
šīs organizācijas mēģināja izplatīt savu informāciju un apkarot homofobiju 
skolās.230 

Piemēram, Bulgārijā, kad pārstāvji no projekta „Apdullinošais klusums: manas 
skolas piemērs”, ko finansēja Nīderlandes vēstniecības MATRA programma, 
mēģināja novērtēt informētību par LGBT problēmām Bulgārijas vidusskolās, no 
144 vidusskolām, kuras bija aicinātas piedalīties projekta ievadsanāksmē 
2007. gada vasarā, tikai 15 atsaucās un tikai septiņas piedalījās. 

Paraugprakse: izglītojoši materiāli skolām. Beļģijā franču kopienas 
izglītības ministrs 2006. gadā izdeva izglītojošu rokasgrāmatu par 
homofobiju skolās, un tā tika nosūtīta visām pamatskolām un vidusskolām 
franciski runājošajā reģionā.231 Tāpat Beļģijā arī Flandrijas valdība 
2007. gadā subsidēja ievada projektu Flandrijas Brabantes reģionā, kura 
gaitā tika izstrādāti izglītojoši materiāli par „dzimumu daudzveidību un 
maiņu” skolēniem no 14 līdz 18 gadu vecumam.232 

 

Paraugprakse: bērnu grāmatas. ILGA Portugāles nodaļa iesaistījās divu 
bērnu grāmatu veidošanā ar mērķi uzrunāt vecākus un bērnus, lai 
izskaidrotu dzimuma daudzveidības tematu un grautu stereotipus un 
aizspriedumus pret LGBT personām un ģimenēm.233  

 

Mācību palīglīdzeklis par dzimumidentitāti: Slovēnijā Miera 
institūts 2003. gadā izdeva CD-ROM ar nosaukumu „Daudzveidība 
mūs padara bagātākus, nevis nabadzīgākus: geju un lesbiešu ikdienas 
dzīve”, un tajā bija iekļautas trīs īsas filmas par geju un lesbiešu 
diskrimināciju ikdienas dzīvē, kā arī seši interviju bloki ar lesbietēm 
un gejiem, apspriežot tādus jautājumus kā „atklāšanās”, ģimene, 
vardarbība, darbavietas, draugi u. c. Šā palīglīdzekļa mērķis bija 
palīdzēt skolotājiem klases diskusijās par homoseksuālismu.234 

Secinājumi 

230 Tiešās tikšanās ES dalībvalstīs (2008. gada martā un aprīlī). 
231 Beļģijas valsts pārskats. 
232 Tiešā tikšanās ar Flandrijas izglītības ministru (Beļģijā, 2008. gada 4. aprīlī) un Beļģijas valsts 

pārskats. 
233 W. Pena (2007). Por quem me apaixonarei? Associacão ILGA Portugal/eraseunavez.com and 

J.T. Delgado (2007) De onde venho? Associacão ILGA Portugal/eraseunavez.com. Skat. 
http://www.ilga-portugal.pt/noticias/20071208.htm (22.01.2008.). 

234 Skat. http://www2.mirovni-institut.si/razlicnost/eng/index.html (17.10.2008.). 
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Par gadījumiem, kad LGBT personas izglītības iestādēs tiek vajātas vai 
iebiedētas, ziņo no visas ES, un tie ietekmē skolu darbu un LGBT skolēnu 
labklājību, izraisot marginalizāciju, pasliktinot veselības stāvokli vai pat liekot 
pamest skolas solu. Skolu vadība visā ES velta maz uzmanības šīm 
biedējošajām parādībām, un skolotājiem bieži trūkst informācijas, zināšanu un 
instrumentu, lai efektīvi risinātu minētās problēmas. 

LGBT NVO visā ES pauž bažas par dzimumorientācijas jautājumu neesamību, 
kā arī LGBT cilvēku un viņu ģimeņu pozitīva atspoguļojuma trūkumu skolu 
mācību programmās, jo tas veicina jauno lesbiešu, geju, biseksuāļu un 
transpersonu sociālo izolāciju skolās. Šīs organizācijas arī norāda, ka bieži vien 
skolotāji izvairās no jautājumiem par dzimumorientāciju un identitāti. 
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Veselības aizsardzība 
Šajā nodaļā apskatītas homofobijas un diskriminācijas problēmas attiecībā uz 
piekļuvi veselības aprūpes pakalpojumiem, viendzimuma partneru atzīšana par 
„tuvākajiem radiniekiem”, LGBT personu veselības stāvoklis, kā arī 
stigmatizācija, kas saistīta ar HIV infekciju un homoseksuāliem vai 
biseksuāliem vīriešiem. 

Homofobija un diskriminācija veselības aprūpē 

Savā priekšlikumā par „horizontālu’ antidiskriminācijas direktīvu235 Eiropas 
Komisija norādīja, ka „veselības aprūpē daudzi LGB cilvēki baidās no stigmas 
un veselības aprūpes sniedzēju aizspriedumiem”. Tiešo interviju laikā LGBT 
NVO un valstu līdztiesības organizācijas minēja daudzus piemērus par 
gadījumiem, kad novērota homofobiska izturēšanās un diskriminācija. Pētot šo 
jautājumu, piemēram, Latvijā LGBT NVO „Mozaīka” ziņoja par gadījumu, 
kad ārsts pauda homofobisku attieksmi pret jaunu pacienti lesbieti un vēlāk arī 
pret viņas māti par to, ka tai ir meita lesbiete.236 
Pētījumi Apvienotajā Karalistē, Slovēnijā un Portugālē atklāj arī to, ka 
LGBT personas saskaras ar diskrimināciju un homofobiju veselības aprūpes 
sfērā. Lielākajā šāda veida pētījumā Apvienotajā Karalistē237, kurā iesaistījās 
6178 lesbietes un biseksuālas sievietes, puse respondentu bija piedzīvojušas 
homofobiju un diskrimināciju veselības aprūpes sfērā. Slovēnijā pētījums par 
diskrimināciju dzimumorientācijas dēļ atklāja, ka septiņi procenti aptaujāto 
LGB personu bija saņēmušas ieteikumu ārstēt psihi savas homoseksualitātes 
dēļ, un 7,6 procenti respondentu bija piedzīvojuši diskrimināciju veselības 
aprūpes iestādēs.238 Portugāles pētījums atklāja problēmu par medicīniskā 
personāla turēšanos pie heteroseksuālām normām. Piemēri attiecas uz 
ginekologiem, kuri jau iepriekš pieņem, ka pacientiem ir heteroseksuālas 
attiecības, un homoseksuāliem vīriešiem, kuri automātiski tiek saistīti ar 
HIV/AIDS problēmām.239 Valsts mēroga aptaujā no 350 respondentiem 
13,3 procenti jutās diskriminēti dzimumorientācijas dēļ vismaz vienu reizi tieši 

235 Komisijas iekšējais darba dokuments, kas pievienots Priekšlikumam Padomes direktīvai, ar ko 
ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no viņu reliģijas un pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas; SEC(2008) 2180, 02.07.2008., 18. lpp. 

236 Tiešā intervija ar “Mozaīku” (Latvijā, 2008. gada 12. martā). 
237 Ruth Hunt and Dr Julie Fish. “Prescription for Change: Lesbian and Bisexual women's health 

check 2008” (Pārmaiņu recepte: lesbiešu un biseksuālu sieviešu veselības pārbaude 2008. 
gadā), “ Stonewall Equality”. Pieejams tīmekļa vietnē: 
http://www.stonewall.org.uk/documents/prescription_for_change_1.pdf (05.02.2009.). 

238 T. Greif, N. Velikonja (2001). Anketa o diskriminaciji na osnovi spolne usmerjenosti. – Lesbo 
11/12, http://www.ljudmila.org/lesbo/raziskave_porocilo1.htm (2008. gada 29. martā). 

239 Portugāles valsts pārskats. 
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vai netieši, un vainīgie bija veselības sfēras profesionāļi.240 Turklāt daudzi 
Portugāles psihoterapeiti uzskata homoseksuālismu par „problēmu”.241 

Paraugprakse: veselības sfēras profesionāļu mācības LGBT jautājumos. 
Zviedrijā LGBT NVO RFSL izglīto veselības aizsardzības profesionāļus 
LGBT jautājumos. Pēdējā gada laikā ir apmācītas aptuveni 15 slimnīcas 
darbinieku un medicīnas studentu grupas. 2007. gadā RFSL Stockholm un 
RFSL National ir uzsākušas darbu, lai noteiktu kritērijus, kas ļautu atzīt 
slimnīcas par „LGBT kompetentām”.242 

Pētījumā, kuru pasūtīja Līdztiesības iestāde Īrijā, tika veiktas 43 padziļinātas 
intervijas ar LGB respondentiem, īpašu vērību veltot dzimumorientācijas 
atklāšanai savam ģimenes ārstam (ĢĀ).243 Lielākajā daļā gadījumu (26 no 33), 
kad intervējamie bija atklājuši ārstiem savu LGB identitāti, bija vērojama 
mierīga ĢĀ reakcija, kurā netrūka apliecinājumu par atzīšanu un 
konfidencialitātes ievērošanu, tika sniegta arī attiecīga informācija un 
apstiprinājums, ka homoseksuālisms netiek uzskatīts par patoloģiju. Tie, kuri 
informēja par sava ĢĀ negatīvu reakciju, minēja, ka ir bijušas vērojamas 
neērtības pazīmes, piemēram, acu kontakta trūkums, konsultācijas atlikušās 
daļas sasteigšana, draudzīguma trūkums u. c. Pētījumā uzsvērts, cik svarīga ir 
atbalstoša vide un konfidencialitātes ievērošana attiecībās starp ĢĀ un LGBT 
pacientu. 

Zviedrijā kāda lesbiete sūdzējās par ārsta uzsākto iebiedēšanu 
slimnīcas psihiatriskās aprūpes nodaļā, jo tas balstījās uz jau iepriekš 
pieņemtu saistību starp viņas homoseksuālo orientāciju un pedofiliju, 
kā arī personām, kuras stājas dzimumattiecībās ar dzīvniekiem, 
tādējādi radot viņai iespaidu, ka uzskata pacientes dzimumorientāciju 
par garīgiem traucējumiem. Veselības aprūpes iestādes vadība 
apliecināja savu dziļo nožēlu šo incidentu un apgalvoja, ka tas 
neliecina par šādas problēmas sistemātiskumu veselības aizsardzības 
iestādēs.244 

 

240 T. L. Monteiro, V. Policarpo, F. V. da Silva (2006). Inquérito Nacional sobre Experiências da 
Homossexualidade em Portugal (Relatório de Pesquisa/2006), Lisboa, Centro de Investigação. 

241 G. Moita (2001). Discursos sobre a homossexualidade no contexto clínico: a 
homossexualidade de dois lados do espelho, Tese de Doutoramento em Ciências Biomédicas, 
Universidade do Porto. 

242 Zviedrijas valsts pārskats. 
243 M. Gibbons, M. Manandhar, C. Gleeson and J. Mullan (2008). “Recognising LGB Sexual 

Identities in Health Services” (LGB dzimumidentitātes atzīšana veselības aprūpes dienestos), 
Dublinā, Līdztiesības iestāde un Veselības aprūpes pārvalde, 46. lpp. 

244 2006. gada 20. decembra lēmums, lieta Nr. 399-2006, www.homo.se (22.08.2008.).  
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Tiešās tikšanās laikā ar LGBT NVO Rumānijā un Ungārijā tās cita starpā 
apstiprināja, ka LGBT identitātes neatklāšana ietekmē pakāpi, kādā iespējams 
atklāt diskrimināciju dzimumorientācijas dēļ: „Cilvēki neuzticas medicīnas 
darbiniekiem un nesaka ārstam, ka ir homoseksuāli; viņi pat baidās, ka ārsts to 
atklās pats.”245 Ungārijā kāds respondents teica: „Cilvēki nesaka, ka ir LGBT, 
tādēļ mēs zinām tikai mazu daļu no visām problēmām.”246 

 

LGBT personu nevēlēšanos atklāt savu dzimumorientāciju apstiprināja aptaujas 
dati daudzās dalībvalstīs. Pētījumā247 Maltā 32,5 procenti respondentu 
apgalvoja, ka slēpj savu dzimumorientāciju, kad apmeklē veselības aprūpes 
iestādes. Vācijā pētījumi248 atklāja, ka LGBT personas saglabā savu 
noslēpumu, kontaktējoties ar veselības aizsardzības iestādēm, jo baidās no 
diskriminācijas. Slovākijas pētījumā249 50 procenti respondentu apgalvoja, ka 
vienmēr slēpj savu dzimumorientāciju no medicīnas darbiniekiem, bet 22 
procenti atklāj to tikai reizēm, un šāda situācija apdraud veselību. 

Viendzimuma partneru neatzīšana veselības aprūpes nozarē 

Informācijas iegūšana par sava partnera veselību saistībā ar „tuvākā radinieka” 
statusa liegšanu kā problēma ir minēta tādu valstu pārskatos kā Bulgārija, 
Ungārija, Itālija un Igaunija. Tomēr tuvākā radinieka statusa noliegšanu var 
vērot arī dalībvalstīs, kuras atzīst viendzimuma partnerattiecības, kā tas redzams 
turpmākajā citātā. 

„Mana partnere iekļuva avārijā Velsā, bet personāls neatzina mani par tuvāko radinieci, 
kamēr mēs nesacēlām traci. Sievietes medmāsas fiziski nepieskārās manai partnerei 
visas sešas dienas, kamēr viņa uzturējās slimnīcā. Viņai vajadzēja pašai mazgāties vai 
gaidīt, kamēr atnāk medbrālis.” 250 (Sieviete, 59, Apvienotā Karaliste) 

 

Tiešās tikšanās laikā LGBT NVO SEKÜ pārstāvji Igaunijā minēja kādu 
gadījumu ar lesbiešu pāri, kad mātes partnerei neļāva piedalīties dzemdībās.251 
Līdzīgi, arī LGBT NVO Arcigay un Arcilesbica pārstāvji Itālijā atzina, ka 

245 Tiešā tikšanās ar “ACCEPT” (Rumānijā, 2008. gada 7. aprīlī). 
246 Tiešā tikšanās ar “Hàttèr” (Ungārijā, 2008. gada 17. aprīlī).  
247 Maltas valsts pārskats. 
248 G. Dennert (2004). Die gesundheitliche Situation lesbischer Frauen in Deutschland: 

Ergebnisse einer Befragung [Dissertation], Nürnberg: Med. Diss. FAU Erlangen-Nürnberg. 
249 Slovākijas valsts pārskats. 
250 “Stonewall” (2008). “Prescription for Change. Lesbian and Women’s Health Check 2008” 

(Pārmaiņu recepte: lesbiešu un sieviešu veselības pārbaude 2008. gadā), 14. lpp. 
251 Tiešās tikšanās ar “Daudzveidību” un “SEKÜ” (Igaunijā, 2008. gada 10. martā). 
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„tuvākā radinieka” statuss tiek atteikts, atstājot LGBT pacientu un viņu partneru 
ārstēšanu tikai atsevišķu darbinieku attieksmes ziņā.252  

Turpretim intervijās ar LBL [Valsts geju un lesbiešu organizācijas] pārstāvjiem 
Dānijā un CIGALE Luksemburgā atklājās pozitīvāka LGB personu pieredze 
veselības aprūpes sfērā.253 Minētie pārstāvji apgalvoja, ka viņiem nav radušās 
nekādas īpašas problēmas apmeklēt partnerus intensīvās terapijas nodaļā, 
slimnīcās vai piedalīties partnera dzemdībās. Tomēr abas NVO minēja, ka 
formulējumi, kas tiek lietoti slimnīcas administratīvajās veidlapās, LGBT 
personām var radīt problēmas, kā to apliecināja divi pētījumi Vācijā.254 

„Es biju poliklīnikas paciente slimnīcā, un viņu datorsistēmā nebija tādas 
sadaļas, kurā ierakstīt, ka man ir civilas partnerattiecības. Man teica, ka 
datorā es tikšu reģistrēta kā neprecēta.”255 (Kāda sieviete, 34, Apvienotā 
Karaliste.) 

 

Iepriekš minētajā Īrijas pārskatā arī teikts, ka „tuvākā radinieka” statusa 
neatzīšana rada nopietnas problēmas, jo īpaši gadījumos, kad partneris ir 
slimnīcā, jo tas var ietekmēt iespējas saņemt informāciju, apmeklēt slimnieku 
un iesaistīties lēmumu pieņemšanā.  

Homoseksuālu un biseksuālu vīriešu stigmatizācija ar HIV 

HIV statuss, asins ziedošana un aizspriedumi, kas saistīti ar stereotipiem par 
homoseksuāliem un biseksuāliem vīriešiem un HIV/AIDS – tā ir vēl kāda 
problēmu joma, ko atklāja LGBT NVO Beļģijā,256 Austrijā,257 Portugālē258 un 
Slovēnijā,259 un jo īpaši smagi tā skar asinsdonorus. Kā liecina Polijas 
pētījums, dažos asinsdonoru centros vispirms jautā par donoru 
dzimumorientāciju, un tikai pēc tam par viņu faktisko seksuālo praksi vai 
riskam pakļauto uzvedību.260 

252 Tiešās tikšanās ar “ARCIGAY” un “ARCILESBICA (AL)” (Itālijā, 2008. gada 5. martā). 
253 Tiešās tikšanās ar “Cigale” (Luksemburgā, 2008. gada 7. aprīlī) un “LBL” (Dānijā, 2008. gada 

26. aprīlī).  
254 Skat., piemēram: H. Seyler (2004). Lesben, die unsichtbaren Patientinnen. Düsseldorf – 

iesniegums Komisijai par tēmu “Frauengerechte Gesundheitsversorgung in NRW” [2004. gada 
10. februārī] un G. Wolf (2006). Diskriminierung und Gewalt gegen Lesben, Schwule und 
Bisexuelle im medizinischen und psychotherapeutischen Setting. Izdevumā: “Verhaltenstherapie 
und psychosoziale Praxis”, Nr. 38 (3). 

255 “Stonewall” (2008). “Prescription for Change. Lesbian and Women’s Health Check 2008” 
(Pārmaiņu recepte: lesbiešu un sieviešu veselības pārbaude 2008. gadā), 16. lpp. 

256 Tiešās tikšanās ar “Holebifederatie” un “Arc-en-ciel” (Beļģijā, 2008. gada 3. aprīlī).  
257 Tiešā tikšanās ar “HOSI-WIEN” (Austrijā, 2008. gada 1. maijā). 
258 Tiešā tikšanās ar “ILGA-Portugal” (2008. gada 17. martā). 
259 Tiešā tikšanās ar “Legebitra” (2008. gada 28. aprīlī). 
260 R. Biedron (2007). “2005 and 2006 report Health Services. Can homosexual persons become 

blood donors?” (Veselības aprūpes dienestu 2005. un 2006. gada pārskats. Vai homoseksuālas 
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Divdesmit deviņi procenti respondentu, kas piedalījās ieinteresēto pušu 
elektroniskajā aptaujā, uzskatīja, ka medicīniskajam personālam ir „drīzāk 
negatīva” vai „negatīva” attieksme pret homoseksuāliem vīriešiem ar 
HIV/AIDS.  

Citi pētījumi apgalvo to pašu. Slovēnijā kādā pētījumā ziņots par gadījumu ar 
24 gadus vecu geju, kuru atlaida no darba sakarā ar inficēšanos ar HIV, un par 
citu gadījumu ar vīrieti, kuru neielaida viņa paša dzīvokli, kad kaimiņi uzzināja, 
ka viņš ir HIV pozitīvs.261  

Maltā intervijā ar pārstāvjiem no Maltas Geju tiesību aizsardzības kustības 
atklājās problēmas ar konfidencialitātes ievērošanu veselības aprūpes sistēmā, 
jo īpaši attiecībā uz personām, kas inficētas ar HIV/AIDS, tādēļ dažas šīs 
personas bija spiestas meklēt iespējas ārstēties citā valstī.262 

LGBT personu veselības stāvoklis 

Par LGBT personu veselības stāvokli ir pieejams ļoti maz datu. Jo īpaši 
intervijas ar LGBT NVO atklāja, ka lesbiešu un biseksuālo sieviešu vajadzības 
veselības aprūpes jomā nav pietiekami izpētītas.263 Intervijas laikā Stonewall 
Apvienotajā Karalistē atzina, ka lesbietes nelabprāt vēlas atsaukties uz 
profilaktiskiem veselības aprūpes aicinājumiem vai meklēt atbalstu medicīnas 
iestādēs.264 

Ir pamats uzskatīt, ka pieredze, kas gūta saistībā ar homofobiju, diskrimināciju, 
vajāšanu un marginalizāciju, jo īpaši izglītības jomā un darba tirgū, var negatīvi 
ietekmēt LGBT personu veselības stāvokli.265 

„Viss nenotika tā, kā bija jānotiek, es jutos iztukšots un man likās, ka man vajag 
atslēgties, ja vien to spēšu. Tā patiesi bija galvenā problēma – es biju gejs, bet 
ģimene to nepieņēma. Un es jutos tā, it kā, ja es būtu prom no viņu acīm, 
viņiem vairs nebūtu par to jāuztraucas.” (Kāds vīrietis, Apvienotā 
Karaliste.)266 

personas var kļūt par asinsdonoriem?). Izdevumā: “Situation of bisexual and homosexual 
persons in Poland” (Biseksuālu un homoseksuālu personu stāvoklis Polijā); M. Abramowicz 
(ed). “Kampaņa pret homofobiju” un “Lambda Varšavas asociācija”. 

261 Slovēnijas valsts pārskats. 
262 Tiešā tikšanās ar Maltas Geju tiesību aizsardzības kustību (Maltā, 2008. gada 3. martā). 
263 Tiešās tikšanās ar “ARCHIGAY (AG)” un “ARCHILESBICA (AL)” (Itālijā, 2008. gada 

5. martā). 
264 Tiešā tikšanās ar “Stonewall” (Apvienotajā Karalistē, 2008. gada 31. martā), Apvienotā 

Karaliste. 
265 Piemēram – Valsts darba dzīves institūts. Arbetsvillkor och utsatthet. – “Arbetslivsinstitutet”, 

2003, Zviedrijā; M. Jenett (2004). “Stand up for us: Challenging homophobia in schools” 
(Aizstāviet mūs: homofobijas jautājumu risināšana skolās), Jorkšīra, “Crown Copyright”.  

266 Līdztiesības iestāde un Veselības aprūpes pārvalde (2007). “Recognising LGB Sexual 
Identities in Health Services, The Experiences of Lesbian, Gay and Bisexual People with Health 
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Itālijā kāds 16 gadus vecs tehniskās skolas audzēknis Turīnā izdarīja 
pašnāvību. Nelaimīgais bija vairākus gadus cietis no savu skolasbiedru 
vajāšanas, jo bija „pārāk meitenīgs”.267  

Intervijās ar LGBT NVO noskaidrojās, ka LGBT personas ir vairāk pakļautas 
sliktas veselības riskam nekā viņu heteroseksuālie vienaudži. LGBT NVO 
Holebifederatie Beļģijā uzsvēra, ka LGBT personu garīgā veselība ir pastāvīgs 
rūpju objekts, bet liela daļa LGBT personu sirgst ar depresiju.268 Tiks pasūtīts 
vēl viens pētījums, lai izpētītu veselības un pašnāvību problēmu jauno lesbiešu 
vidū.269 Holebifederatie vērtējumu apstiprina vairāki ziņojumi, kas ierindo 
LGBT personas starp viegli ievainojamām grupām saskaņā ar virkni veselības 
stāvokļa rādītāju. Piemēram, kā apliecina Beļģijas pētījums, LGB personām ir 
divreiz lielāka iespēja saslimt ar hroniskām slimībām.270  

Pētījums Apvienotajā Karalistē atklāja, ka 20 procenti aptaujāto lesbiešu un 
biseksuālo sieviešu ir tīšuprāt „pacēlušas roku pret sevi”, salīdzinot ar 
0,4 procentiem sabiedrības kopumā, bet 16 procenti respondentu, kas jaunākas 
par 20 gadiem, ir mēģinājušas izdarīt pašnāvību, salīdzinot ar 0,12 procentiem 
no kopējā iedzīvotāju skaita, kas jaunāki par 18 gadiem (saskaņā ar vērtējumu, 
ko sniedza ChildLine); attiecībā uz vēža pārbaudēm – 15 procenti lesbiešu un 
biseksuālo sieviešu, kas vecākas par 25 gadiem, nekad nebija veikušas dzemdes 
kakla uztriepes testu, salīdzinot ar septiņiem procentiem kopējā sieviešu skaita; 
mazāk nekā 50 procenti aptaujāto lesbiešu un biseksuālo sieviešu bija 
pārbaudītas attiecībā uz seksuāli transmisīvajām infekcijām.271 

 
Paraugprakse: intervijās atklājās, ka Francijā arvien vairāk lesbiešu 
apmeklē LGBT Paris-IDF centru, lai lūgtu norīkojumu pie netendencioza 
ginekologa, tādēļ šim centram bija jāizstrādā Lesbiešu veselības 
rokasgrāmata ar „draudzīgo” ginekologu adresēm. Rokasgrāmatā ir 

Services in North West Ireland” (LGB dzimumidentitātes atzīšana veselības aprūpes dienestos. 
Lesbiešu, geju un biseksuāļu pieredze Ziemeļrietumu Īrijas veselības dienestos), 66. lpp. 

267 EDSO/DICTB (2008). “Hate Crimes in the OSCE Region – Incidents and Responses. Annual 
Report for 2007” (Noziegumi, kas izdarīti uz naida pamata, EDSO reģionā – incidenti un 
reakcija. Gada pārskats par 2007. gadu), 110. lpp. Pieminēts Eiropas Parlamenta 2007. gada 
26. aprīļa rezolūcijā par homofobiju Eiropā; pieejams tīmekļa vietnē: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-
0167+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN (06.10.2008.).  

268 Tiešās tikšanās ar “Holebifederatie” un “Arc-en-ciel” (Beļģijā, 2008. gada 3. aprīlī).  
269 Tiešā tikšanās ar Izglītības ministriju (Beļģijā, 2008. gada 4. aprīlī).  
270 K. Heeringen and J. Vincke. “Suicidal acts and ideation in homosexual and bisexual young 

people: a study of prevalence and risk factors” (Pašnāvības un ideju rašanās homoseksuāliem 
un biseksuāliem jauniešiem: pētījums par valdošo situāciju un riska faktoriem). – “Social 
Psychiatry and Psychiatric Epidemiology”, Nr. 35 (11), 494.–499. lpp. 

271 R. Hunt and J. Fish (2008). “Prescription for Change. Lesbian and bisexual women’s health 
check” (Pārmaiņu recepte. Lesbiešu un biseksuālu sieviešu veselības pārbaude), “Stonewall”. 
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apskatīti vispārēji veselības aprūpes jautājumi, jo īpaši krūts un dzemdes 
vēža risks.272 

 
LGBT garīgās veselības aptauja: Īrijas LGBT NVO GLEN 
sadarbībā ar BeLonG To jaunatnes projektu pētniekiem no Dublinas 
Trīsvienības koledžas un Dublinas Universitātes koledžas pasūtīja 
pirmo lielāko pētījumu par LGBT garīgo veselību un labklājību Īrijā. 
To finansēja Valsts pašnāvību novēršanas birojs. Pētījuma mērķis ir 
identificēt riska un elastīguma faktorus attiecībā uz LGBT garīgo 
veselību un pašnāvībām, kā arī izstrādāt labāko praktisko modeli, kā 
veicināt LGBT garīgās veselības uzlabošanos un novērst 
pašnāvības.273 

Rezultāti, kas iegūti Zviedrijas Valsts sabiedrības veselības institūta274 
apsekojumā, atklāja, ka lielākajai daļai LGBT personu (lesbietēm, gejiem, 
biseksuāļiem un transpersonām) bija laba veselība. Tomēr, salīdzinot ar 
pārējiem iedzīvotājiem, ievērojami lielāks bija to LGBT personu īpatsvars, 
kurām bija slikta veselība. Īpaši bēdīgs stāvoklis bija garīgās veselības jomā. 
Arī LGBT personu vidū bija ievērojamas atšķirības veselības stāvokļa ziņā. 
Gandrīz bez izņēmuma transpersonām bija vissliktākā veselība, tiem sekoja 
biseksuāļi un tad lesbietes un geji. Turklāt apsekojums parādīja, ka starp LGBT 
personām daudz vairāk ir izplatītas domas par iespēju izdarīt pašnāvību. Īrijas 
„GLEN Garīgās veselības pārskats” deva līdzīgus rezultātus. 275  

Secinājumi 

Veselības aprūpes sistēmā ir sastopama diskriminācija, homofobija un 
transfobija. Tomēr nav viegli novērtēt kopējo ainu, jo LGBT personu 
dzimumorientācijas nepamanāmība bieži nomaskē problēmas patieso mērogu. 
Pētījumi un intervijas ar LGBT NVO un valstu līdztiesības organizācijām 
apliecina, ka ārstniecības darbinieku vidū ir sastopama gan pozitīva, gan 
negatīva reakcija uz pacienta dzimumorientācijas atklāšanu. Viena no 
negatīvajām reakcijām ir ieteikumi LGB pacientiem vērsties pēc palīdzības pie 
psihiatra. Vispozitīvākā reakcija ir informācijas sniegšana par LGB 
jautājumiem un konfidencialitātes ievērošana, kā arī pacienta LGB statusa 
atzīšana. 

Cita starpā baidoties no diskriminācijas, LGBT pacienti var izvairīties no 
vēršanās pie ārsta, un šāda rīcība var radīt veselības apdraudējumu. Pašreizējie 

272 Tiešās tikšanās ar “Inter-LGBT” un “L'Autre Cercle” (Francijā, 2008. gada 10. martā). 
273 Īrijas valsts pārskats. 
274 Zviedrijas Valsts sabiedrības veselības institūts (2006). “Health on Equal Terms” (Veselība ar 

vienādiem nosacījumiem). Pieejams tīmekļa vietnē: 
http://www.fhi.se/upload/ar2006/Rapporter/r200608_HBT_web.pdf (12.01.2009.). 

275 2003. gada GLEN Garīgās veselības pārskats (publicēts sadarbībā ar agrāko Ziemeļu teritorijas 
Veselības aprūpes pārvaldi). 
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pētījumi apstiprina homofobijas, transfobijas, vajāšanas vai marginalizācijas 
ciešo saistību ar LGBT personu vispārējo daudz sliktāko garīgo un fizisko 
veselību. Intervētās LGBT NVO un valsts iestādes apstiprināja, ka LGBT 
personām ir daudz augstāks sliktas garīgās veselības, pašnāvību un narkotiku 
pārdozēšanas gadījumu īpatsvars. Ir nepieciešams veikt papildu pētījumus par 
LGBT personu veselības stāvokli. 
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Reliģiskās iestādes 
Intervijās ar LGBT NVO tika ziņots, ka vairākās dalībvalstīs, tostarp Kiprā,276 
Grieķijā,277 Latvijā,278 Lietuvā,279 Itālijā,280 Polijā281 un Rumānijā,282 
baznīcas pārstāvji, jo īpaši no pareizticīgo un katoļu konfesijām, iesaistās 
politiskās diskusijās par LGBT tiesībām, bieži vien mobilizējot cilvēkus un 
lobējot pret šo tiesību atzīšanu. No otras puses, nav konstatēts, ka kādā 
dalībvalstī ebreju un musulmaņu amatpersonām un iestādēm būtu ievērojama 
loma spēku mobilizācijā pret LGBT vai politiskajās diskusijās par LGBT 
tiesībām. 

Piemēram, Lietuvā baznīca ir pret LGBT tiesībām. Sociālo lietu un darba 
ministrs ziņoja283 Parlamentā, ka grozījumu iekļaušana Likumā par vienādu 
attieksmi (ar to ievieš Nodarbinātības pamatdirektīvu Nr. 2000/78/EK) ir 
apspriesta un atbalstīta Lietuvas bīskapu konferencē un tās dalībnieki ir 
izteikušies pret antidiskriminācijas tiesību aktu pieņemšanu, atsaucoties uz 
„Lietuvas kristīgajām tradīcijām”. Pareizticīgo baznīca Rumānijā lobēja par 
konstitūcijas izmaiņām, lai novērstu viendzimuma laulību iespējamību.284 
LGBT NVO Itālijā285 un Polijā286 intervijas laikā teica, ka tās uzskata katoļu 
baznīcu par vienu no galvenajiem politiskajiem spēkiem, kas vērsās pret jauno 
LGBT tiesību atzīšanu likumdošanā. 

Daudzveidība un diskriminācija reliģiskajās organizācijās 

Somijā pētījums287, balstoties un intervijām ar desmit Evaņģēliski luteriskās 
baznīcas darbiniekiem, kuri atzinuši sevi par gejiem, lesbietēm vai 
biseksuāļiem, atklāja, ka neatkarīgi no vispārējas virzības atvērtākas sociālās 

276 Tiešā tikšanās ar Kipras Geju atbrīvošanas kustību (2008. gada 10. aprīlī). 
277 Tiešā tikšanās ar LGBT NVO “OLKE” (2008. gada 14. aprīlī). 
278 Tiešās tikšanās ar LGBT NVO “Mozaīka” un Tiesībsarga biroju (Latvijā, 2008. gada 

12. martā). 
279 Tiešā tikšanās ar Lietuvas Geju līgu (2008. gada 13. aprīlī). 
280 Tiešās tikšanās ar “Acrigay” un “Arcilesbica” (Itālijā, 2008. gada 5. martā). 
281 Tiešā tikšanās ar “Kampaņu pret homofobiju” (Polijā, 2008. gada 17. martā). 
282 Tiešā tikšanās ar LGBT NVO “ACCEPT”(Rumānijā, 2008. gada 7. aprīlī). 
283 Parlamenta sēde 2007. gada 18. septembrī, stenogramma pieejama tīmekļa vietnē: 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=304466 (14.02.2008.). 
284 Rumānijas valsts pārskats. 
285 Tiešās tikšanās ar “Arcilesbica” un “Arcigay” (Itālijā, 2008. gada 5. martā). 
286 Tiešā tikšanās ar “Kampaņu pret homofobiju” (Polijā, 2008. gada 17. martā). 
287 K. Valve (2004). “Vocation and the Everyday – Lesbian, Gay and Bisexual Employees' 

Experiences in Different Work Communities Within the Church” (Brīvdienas un ikdiena – 
lesbiešu, geju un biseksuālu darbinieku pieredze dažādās darbavietās baznīcā), izdevumā: J. 
Lehtonen, K. Mustola (ed.). ““Straight people don't tell, do they…? Negotiating the boundaries 
of sexuality and gender at work” (Heteroseksuāli cilvēki nerunā, bet rīkojas…? Diskutējot par 
seksualitātes un dzimuma attiecībām darbavietās), Helsinki, Darba lietu ministrija. Pieejams 
tīmekļa vietnē: http://www.esr.fi/esr/fi/__yleiset/researchreport2b04.pdf (04.02.2009.). 
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gaisotnes virzienā un pastāvīgajām diskusijām par seksuālo minoritāšu statusu 
Baznīcas ietvaros, kas ir likušas tās darbiniekiem izskatīt iespēju dzīvot 
atklātāku dzīvi, vienlaikus šīs diskusijas sabiedrībā ir radījušas noteiktu 
spiedienu un likušas cilvēkiem baidīties paust stingru nostāju: „Daudzās 
ikdienas situācijās pastāv risks, ka Jūs tiksit stigmatizēts vai diskriminēts, tādēļ 
raisās diskusija par lesbiešu, geju un biseksuāļu statusu pašā Baznīcā.”288 No 
otras puses, intervējamie saskata, ka aicinājuma dimensija pamazām ieņem tai 
atbilstīgu vietu. 

Zviedrijā baznīcas draudžu un pastorātu asociācija sadarbībā ar EKHO 
(Zviedrijas kristīgo lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu ekumēnisko 
asociāciju) piedalījās EQUAL projektā „Normējošā daudzveidība”, 
koncentrējoties uz trim profesijām, kurām sabiedrībā ir standartus nosakoša jeb 
normējoša funkcija: policiju, baznīcu un armiju, mēģinot veicināt izpratni par 
seksuālo daudzveidību un darbinieku statusu ilgtermiņā.289 

Dažas dalībvalstīs darba devējiem piešķirtās izņēmuma tiesības diskriminēt tos 
darbiniekus, kuri nestrādā „labā ticībā un ievērojot lojalitāti pret organizācijas 
tikumisko pārliecību”, reliģiskās organizācijas skaidro tādā veidā, kas izslēdz 
dzimumorientāciju. Kā norādīja Komisija, „daudzas grūtības, kas rodas 
Nodarbinātības līdztiesības direktīvas dzimumorientācijas noteikumu ieviešanā, 
ir saistītas ar plašajiem atbrīvojumiem, ko piemēro darba devējiem ar reliģiski 
tikumisko pārliecību… Šie atbrīvojumi ir jutīgi, jo daži darba devēji var būt 
naidīgi noskaņoti pret homoseksuālismu savas reliģiskās ticības dēļ.”290  

Vācijā Kolpingwerk, katoļu sociālā organizācija, kas pievēršas izglītības 
jautājumiem (cita starpā bērnu namos un jauniešu centros) un ir atbrīvota no 
antidiskriminācijas likuma izpildes, būdama konfesionāla organizācija, 
atbrīvoja no darba 53 gadus vecu homoseksuālu darbinieku, kad atklājās viņa 
dzimumorientācija.291 Nīderlandē Vienādas attieksmes likums arī paredz 
līdzīgus atbrīvojumus nodarbinātības jomā attiecībā uz asociācijām, kuras balsta 

288 K. Valve (2004). “Vocation and the Everyday – Lesbian, Gay and Bisexual Employees' 
Experiences in Different Work Communities Within the Church” (Brīvdienas un ikdiena – 
lesbiešu, geju un biseksuālu darbinieku pieredze dažādās darbavietās baznīcā), izdevumā: J. 
Lehtonen, K. Mustola (ed.). ““Straight people don't tell, do they…? Negotiating the boundaries 
of sexuality and gender at work” (Heteroseksuāli cilvēki nerunā, bet rīkojas…? Diskutējot par 
seksualitātes un dzimuma attiecībām darbavietās), Helsinki, Darba lietu ministrija. Pieejams 
tīmekļa vietnē: http://www.esr.fi/esr/fi/__yleiset/researchreport2b04.pdf (04.02.2009.). 

289 Skat. http://ec.europa.eu/employment_social/equal/news/20051026-sweden_en.cfm 
(6.02.2009.). 2005. gadā šis projekts apvienojās ar citām organizācijām jaunā sadarbības 
modelī, ko finansēja EQUAL, ar nosaukumu “All clear”, un tā mērķis bija sekmēt tādas darba 
vides veidošanu, kurā ikviens tiktu cienīts neatkarīgi no dzimumorientācijas. 

290 Eiropas Komisija. Antidiskriminācijas likuma izstrāde Eiropā. ES 25 dalībvalstu salīdzinājums, 
24. un 54. lpp. Pieejams tīmekļa vietnē: 
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/legnet/06compan_en.pdf.  

291 “Welt Online” (2006). Fristlose Kündigung wegen Homosexualität. 24 November 2006. 
Pieejams tīmekļa vietnē: 
http://www.welt.de/vermischtes/article96880/Fristlose_Kuendigung_wegen_ 
Homosexualitaet.html (28.07.2008.). 
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savu darbību uz reliģijas vai pārliecības pamata. Šīs asociācijas var noteikt 
tādas prasības amata pretendentam, kuras, ņemot vērā organizācijas darbības 
mērķi, tiek atzītas par nepieciešamām, lai iedzīvinātu tās pamatprincipus. 
Vienādas attieksmes likums paredz, ka šīs prasības nedrīkst šķirot cilvēkus 
vienīgi pēc to politiskajām simpātijām, rases, dzimuma, tautības, 
heteroseksuālās vai homoseksuālās orientācijas vai ģimenes stāvokļa, toties šīs 
prasības var būt balstītas uz „papildu nosacījumiem”, kuri nav sīkāk precizēti. 
ES kritizēja šo pamatojumu, un, atbildot uz to, Commissie Gelijke Behandeling 
[Vienādas attieksmes komisija] ierosināja pārskatīt minētos noteikumus.292 
Tiešās tikšanās Latvijā atklāja, ka luterāņu baznīca divos gadījumos ir izslēgusi 
no baznīcas garīdzniekus par viņu nevienprātīgajiem uzskatiem 
homoseksuālisma un LGBT tiesību jautājumā. Viens no garīdzniekiem atzinās, 
ka ir gejs un publiski pauda viedokli, ka homoseksuālisms nav grēks un nav 
pretrunā kristīgajai mācībai. Viņš tika izslēgts par grēcīgas uzvedības 
veicināšanu. Otrs garīdznieks, tolaik Latvijas Universitātes Teoloģijas 
fakultātes dekāns, tika izslēgts no baznīcas par Baznīcas rīcības kritizēšanu 
iepriekš minētajā lietā. Tagad viņš kalpo par anglikāņu mācītāju mazajā 
anglikāņu kongregācijā Rīgā – vienīgajā oficiālajā Latvijas reliģiskajā 
konfesijā, kas atbalsta LGBT tiesības.293 Īrijā reliģiskajām organizācijām 
pieder un tās vada lielāko daļu pamatskolu un arī lielu skaitu vidusskolu. Tas 
var veicināt geju un biseksuāļu nepamanāmību skolās. Reliģiskajām 
organizācijām arī pieder un tās vada ievērojamu skaitu slimnīcu un veselības 
aprūpes dienestu. Nodarbinātības līdztiesības likuma 37. pants sniedz 
atbrīvojumu reliģiskajām organizācijām un dienestiem gadījumos, kad ir 
pierādīts, ka diskriminācija ir nepieciešama, lai aizsargātu attiecīgās reliģiskās 
organizācijas tikumisko pārliecību, bet šis atbrīvojums nekad nav ticis 
apstrīdēts tiesā. Ungārijā Karola Gaspara Kalvinistu Universitātes Teoloģijas 
fakultātei ir politika, kas liedz izglītot par mācītājiem vai reliģijas 
pasniedzējiem studentus, kuri ievēro „homoseksuālu dzīvesveidu”. Ungārijas 
Augstākā tiesa ir pieņēmusi nolēmumu par labu fakultātei un atzinusi, ka ir 
atļauts izslēgt lesbietes un gejus.294 

Daudzveidības veicināšana attiecībā uz dzimumorientāciju bieži ir apgrūtināta 
vidē, kuru kontrolē reliģiskās organizācijas, kas ir naidīgi noskaņotas pret 
LGBT problēmām. Piemēram, Maltā, kur Katoļu baznīca pārvalda aptuveni 
trešdaļu skolu, saskaņā ar Valsts minimālo mācību programmu „skolotājiem ir 
jāņem vērā skolēnu un viņu vecāku morālo un reliģisko vērtību konteksts”. Kā 
stāsta, šajā sakarā Maltas Geju tiesību aizsardzības kustībai ir liegts izplatīt 
bukletus un izglītojošus materiālus, kas atspoguļo LGBT problēmas. 

292 Konsultatīvs atzinums par oficiālo informatīvo vēstuli, ko Eiropas Komisija nosūtīja 
Nīderlandei saistībā ar Direktīvas Nr. 2000/78/EK nepareizu pārņemšanu; CGB konsultatīvais 
atzinums Nr. 2008/02, 2008. gada martā. 

293 Tiešā tikšanās Tiesībsarga birojā (2008. gada 12. martā). 
294 S. Quinn, E. Paradis (2007). “Going Beyond the Law: promoting equality in employment” 

(Pārspējot likumu: līdztiesības veicināšana nodarbinātības jomā), Briselē, “ILGA-Europe”. 
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Tomēr Eiropas Savienībā ir arī tādu reliģisko organizāciju piemēri, kuriem ir 
cita nostāja pret LGBT personām un problēmām. Piemēram, Nīderlandē jau 
1995. gadā Nīderlandes Reformātu Baznīcas sinode bija izplatījusi paziņojumu, 
ka šīs baznīcas locekļiem ir vienādas tiesības neatkarīgi no viņu 
dzimumorientācijas vai dzīvesveida.295 1990. gadā apvienoto Reformātu 
baznīcu Nīderlandē Emenas (Emmen) sinode aicināja „visas kongregācijas atzīt 
arī tos savus homoseksuālos locekļus, kuri ieņem amatus”. 1995. gadā 
Nīderlandes Protestantu baznīcas Luterāņu sinode nolēma svētīt 
homoseksuālās attiecības baznīcā, kā arī paziņoja, ka nav nekādu teoloģisku 
argumentu „pret divu cilvēku svētīšanu, ja viņi sola viens otram ilgstošu 
draudzību, ziedošanos un uzticību”. Kā ziņots, Somijā kopš 1999. gada Kallio 
draudze (Kallion seurakunta) Helsinkos labprāt uzņem „varavīksnes cilvēkus”, 
bet „Varavīksnes mesas” saistībā ar praida pasākumiem ir notikušas Vāsā 
(Vaasa), Helsinkos un Tamperē (Tampere).296 Ekumēniska grupa ar nosaukumu 
Yhteys (alianse) darbojas, lai veicinātu liberālāku attieksmi pret seksuālajām un 
dzimuma minoritātēm Baznīcā. Kā jau iepriekš tika teikts, Zviedrijā Baznīca 
2008. gadā piedalījās praida pasākumos. 
Secinājumi 

Dažās dalībvalstīs reliģiskās iestādes un organizācijas bieži iesaistās politiskās 
diskusijās par LGBT tiesībām, lobējot pret šo tiesību atzīšanu un tādējādi 
kavējot jauna veida tiesību aktu pieņemšanu šajā jomā. Dažas reliģiskās grupas 
un amatpersonas dažās dalībvalstīs arī aktīvi darbojas, lai mobilizētu 
demonstrācijas, kas vēršas pret LGBT pasākumiem. 

Dažās dalībvalstīs baznīcai pieder un tā pārvalda lielu skaitu skolu, sociālo 
dienestu un kopienu centru, kas tiek izmantoti publiskām diskusijām vai 
pasākumiem. LGBT NVO tiek liegta iespēja izmantot šīs telpas, un tām neļauj 
izplatīt informāciju par LGBT problēmām un piedalīties politiskās diskusijās. 

Atbrīvojumi no antidiskriminācijas prasībām, kas ļauj darba devējiem 
diskriminēt tos darbiniekus, kuri nedarbojas „labā ticībā un ievērojot lojalitāti 
pret organizācijas tikumisko pārliecību”, tiek skaidroti tā, ka tādēļ dažās 
dalībvalstīs LGBT personas tiek diskriminētas.  

Ir arī daži pozitīvi piemēri par reliģiskajām organizācijām, kuras sadarbojas ar 
LGBT personām. 

295 Skat. http://www.protestantchurch.nl/default.asp?inc=info&rIntId=1649 (06.02.2009.). 
296 Skat. http://kallio.kirkkohelsinki.net/?deptID=2590&searchword=Yhteys (07.02.2009.). 
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Sports 
Šajā nodaļā tiek apskatītas grūtības, kādas rodas atklātām LGBT personām, 
kuras vēlas nodarboties ar sportu, kā arī homofobiska žargona izmantošana un 
apmelojumu izplatīšana profesionālajā un neprofesionālajā sporta vidē.  

Homofobija sportā 

Lielākā daļa valstu pārskatu norāda uz niecīgo skaitu kvantitatīvo un kvalitatīvo 
pētījumu par homofobiju sportā. Pieejamā ierobežotā informācija tomēr liek 
domāt, ka homofobija ir vērojama daudzos sporta aspektos un ka atklātai LGBT 
personai sporta jomā rodas ievērojamas grūtības. Pašreizējie pētījumi un dati 
lielā mērā ir saistīti ar profesionālo futbolu. 

Homofobiski futbola saukļi, ko līdzjutēji skandē, lai izsmietu tiesnesi vai 
pretinieku komandu, ir dzirdami gandrīz katrā lielākajā futbola pasākumā.297 
Apvienotajā Karalistē nav nekāds retums sastapt futbolistu, kurš mača laikā 
lieto homofobiskus vārdiskus lamuvārdus, vēršoties pret tiesnesi.298  
Itālijā NVO Arcigay un Arcilesbica interviju laikā norādīja, ka pret LGBT 
vērsti izsaucieni futbola līdzjutēju kultūrā ir pierasta lieta, it īpaši vairākos 
līdzjutēju klubos un huligānu grupējumos, kuros darbojas neofašistu grupas.299 

Apvienotās Karalistes valsts pārskatā nav nekādas informācijas ne par vienu 
atklāti homoseksuālu profesionālu futbolistu, kurš pašlaik spēlētu Lielbritānijā, 
tomēr ir ziņas, ka vairākiem homoseksuāliem futbolistiem ir ieteikts saglabāt 
heteroseksuālu tēlu. 

„Uzskatu, ka būtu daudz vieglāk un pieņemamāk atklāt savu 
homoseksualitāti politiskā partijā, kurā aktīvi darbojos, nevis sportā. Sportā 
vīrišķība vēl arvien ir ideāls. Kad es jaunībā spēlēju futbolu, bija svarīgi 
norobežoties no „mīkstpēdiņiem” un „pederastiem”. (Vīrietis, agrākais tenisa 
treneris, Zviedrijā.)300  

 

Saskaņā ar datiem, kurus sniedza Eiropas Geju un lesbiešu sporta federācija 
(EGLSF), kas dibināta 1989. gadā ar mērķi apkarot diskrimināciju sportā un 
atbalstīt geju un lesbiešu sportistu atklāšanos, Eiropā nav viegli atklāties 
neprofesionālā sporta grupā. Kaut arī LGBT personu pieredze dažādās 

297 T. Walther (2006). “Kick It Out: Homophobia in Football” (Speriet prom: homofobija futbolā), 
Eiropas Geju un lesbiešu sporta federācija (red.), Berlīnē un Amsterdamā. 

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

299 Tiešās tikšanās ar “Arcigay” un “Arcilesbica” (Itālijā, 2008. gada 5. martā).  
300 “RFSL” (2007). “All clear” 2.0. “Gay, Lesbian, Bi & Hetero at Work” (Geji, lesbietes, 

biseksuāļi un heteroseksuāļi darbā), 55. lpp. 
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dalībvalstīs atšķiras, ir neskaitāmas LGBT personas, kas izjutušas vajāšanu un 
atstumtību no savu kluba biedru puses.301 
Paraugprakse: intervijās atklājās, ka Somijā Sporta federācija ir 
publicējusi rokasgrāmatu ar nosaukumu „Iesaistīts un redzams: seksuālās 
un dzimuma minoritātes sportā un fiziskajā kultūrā” trijās valodās – somu, 
zviedru un angļu.302 

 

Paraugprakse: Vācijā Deutscher Fußball Bund [Vācijas Futbola federācija] 
2007. gadā uzsāka kampaņu ar nosaukumu „Futbols un homofobija” un 
parakstīja deklarāciju, kas vērsta pret diskrimināciju dzimumorientācijas 
dēļ.303 

LGBT pamanāmība sportā 

Kā ziņo Outsports.com, pēdējo Pekinas Olimpisko spēļu laikā 2008. gadā tikai 
desmit no 10 708 sportistiem bija atklāti geji vai lesbietes.304 Ieinteresēto pušu 
elektroniskajā apsekojumā 41 procents informēja, ka „nav iespējams” vai ir 
„zema līmeņa iespējamība” būt atklātam LGBT pat neprofesionālajā sportā. 

„Tie, kas spēlē augstā līmenī, parasti noliedz savu seksualitāti, lai saņemtu grantus, 
stipendijas u. c. Ja būsi pazīstama kā lesbiete sportā Īrijā, es domāju, ka tas ierobežos 
visa veida atbalstu…gan finansiālo, gan sociālo.” (Kāda sieviete Īrijā.)305 

 

Kā liecina „Īrijas Līdztiesības iestāde”, LGBT sportisti parasti ir „neredzami”, 
līdz ar to profesionālajā sportā faktiski nav nekāda LGBT lomas modeļa.306 
Interviju laikā NVO Arcigay un Arcilesbica arī norādīja uz LGBT personu ļoti 
zemo pamanāmības līmeni sportā Itālijā.307 

Homofobijas apkarošana sportā 

Aptauja, ko veica Zviedrijā, atklāja, ka neviens īpaši necenšas identificēt 
homofobiju sportā un to apkarot.308 Projekta, ko finansēja Zviedrijas 

301 Skat. http://www.eglsf.info/eglsf-about.php (10.08.2008.). 
302 Tiešās tikšanās ar Nodarbinātības un ekonomikas ministriju, Izglītības ministriju un Iekšlietu 

ministriju (Somijā, 2008. gada 4. martā). 
303 Vācijas valsts pārskats. 
304 Skat. http://www.outsports.com/os/index.php/Olympics/2008/In-Beijing-Olympics-only-5-

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

Competitive Sports in Ireland (1980-2007)” (Lesbietes sportistes un viņu pieredze dzimuma un 
seksualitātes jautājumos sacensību sportā Īrijā (1980.–2007.)), Dublinas universitātes koledža: 
Cilvēkzinātņu koledža. 

306 Tiešā tikšanās ar Līdztiesības iestādi (Īrijā, 2008. gada 4. aprīlī). 
307 Tiešās tikšanās ar “Arcigay” un “Arcilesbica” (2008. gada 5. martā). 
308 Skat. http://www.homo.se/o.o.i.s/3950 (14.08.2008.). 
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Rūpniecības ministrija, ietvaros aptaujāja 40 sporta asociācijas Zviedrijā un 
atklāja, ka lielākajā daļā no tām nekad nav apspriesta homofobijas problēma vai 
LGBT personu stāvoklis asociācijā. Lielākā daļa arī atbildēja, ka viņiem 
asociācijā nav neviena atklāta LGBT cilvēka, un nav arī ne politikas, ne rīcības 
plāna šajā jautājumā.  

Apvienotajā Karalistē LGBT NVO Stonewall uzskatīja, ka centieniem apkarot 
homofobiju sporta vidē ir pievērsta maza uzmanība un ka futbolā ir dota 
priekšroka rasisma apkarošanai, cenšoties panākt līdztiesību un novērst 
diskrimināciju profesionālajā futbolā.309 

2003. gadā Eiropas Padomes Parlamentārā Asambleja pievērsās homofobijas 
problēmai sportā: „Asambleja ir pārliecināta, ka homofobija sportā, gan 
dalībnieku vidū, gan viņu attiecībās ar skatītājiem, ir jāapkaro tāpat kā rasisms 
un citi diskriminācijas veidi”.310 

Lai mainītu attieksmi sportā, būtiski varētu palīdzēt dažas iniciatīvas, ko 
atbalstījusi Eiropas Komisijas PROGRESS programma. Kā piemēru var minēt 
„Daudzveidības skrējiena” kampaņu, kas skrējējiem īpašu maratonu laikā ļauj 
valkāt ES antidiskriminācijas sporta tērpus, lai veicinātu izpratni par 
diskriminācijas jautājumiem un paustu attieksmi pret to.311 

Paraugprakse: partnerībā izstrādā izglītības programmas. Sākot no 
2007. gada, Zviedrijas Lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu tiesību 
aizsardzības federācija (RFSL) un HomO [tiesībsargs pret diskrimināciju 
dzimumorientācijas dēļ] ir strādājuši sadarbības projektā ar 
Riksidrottsförbundet [Valsts Sporta federāciju] un SISU, izglītības 
organizāciju, kas darbojas sportā jomā. Projekta mērķis ir izglītot trenerus 
par LGBT problēmām. RFSL un SISU plāno izstrādāt izglītības 
programmas un piedāvāt tās sporta klubiem. Vienlaikus 
Riksidrottsförbundet veido un vada izpētes darbu par LGBT problēmām 
sportā.312 

 

Paraugprakse: sadarbība starp sporta klubiem un cilvēktiesību 
organizācijām. Interviju laikā atklājās, ka Francijā futbola klubs Paris 
Saint Germain sadarbojas ar geju futbola klubu Paris Foot Gay un Ligue 
Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme [Starptautisko līgu pret 

309 Tiešā tikšanās ar “Stonewall” (Apvienotajā Karalistē, 2008. gada 31. martā). 
310 Ieteikums Nr. 1635 (2003). Lesbietes un geji sportā. – Teksts, kuru apstiprinājusi Pastāvīgā 

komisija, kas darbojas Asamblejas vārdā, 2003. gada 25. novembrī. 
311 Skat. http://www.stop-discrimination.info/56.0.html (12.01.2008.). 
312 Zviedrijas valsts pārskats. 
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rasismu un antisemītismu], lai izstrādātu politiku, kā novērst un apkarot 
diskrimināciju, koncentrējoties tieši uz homofobiju. 313 

Vācijā futbola nozarē valdošais naidīgais noskaņojums ir licis lesbietēm un 
gejiem izveidot savus neprofesionālos klubus.314 LGBT personas ir izveidojušas 
savas sporta asociācijas arī citās dalībvalstīs. Ikgadējie Eiropas Geju un lesbiešu 
sporta čempionāti (Eirospēles, Eurogames), kā arī Ārspēles (Outgames) ir vēl 
daži piemēri, kas raksturo LGBT sporta pasākumus.315 

Secinājumi 

Dati par homofobiju sportā lielā mērā ir balstīti uz informāciju par profesionālo 
futbolu. Futbola vidē homofobija izpaužas līdzjutēju kultūrā un apstāklī, ka 
futbolisti lieto homofobiskus un futbola pasākumos plaši izmantotus izteicienus, 
lai izsmietu savus pretiniekus vai tiesnešus. Galvenais secinājums attiecībā uz 
sportu ir tāds, ka šeit trūkst atklātas piederības LGBT. Tiek atzīts, ka LGBT 
personām sportā ir maz iespēju būt atklātiem, jo pastāv risks saskarties ar 
vajāšanu, homofobiju vai kluba biedru noraidošu attieksmi. 

Lielākā daļa sporta asociāciju nepiešķir homofobijai īpašu prioritāti 
antidiskriminācijas pasākumu ietvaros, jo īpaši salīdzinot ar centieniem mazināt 
rasismu. 

313 Tiešās tikšanās ar “Inter LGBT” un “L’Autre Cercle” (Francijā, 2008. gada 10. martā). 
314 Vācijas valsts pārskats, skat. arī http://www.queer footballfanclubs.com (20.03.2008.). 
315 http://www.eurogames.info/eurogames-welcome.html un www.copenhagen2009.org 

(08.08.2008.).  
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Plašsaziņas līdzekļi 
Šajā nodaļā ir vērtēts, kā LGBT personas un viņu dzīve tiek atspoguļota 
plašsaziņas līdzekļos visā Eiropas Savienībā. Šajā nozīmē ar plašsaziņas 
līdzekļiem tiek saprasti sabiedriskie un privātie plašsaziņas līdzekļi316, kā arī 
vizuālie un rakstītie plašsaziņas līdzekļi, piemēram, internets, laikraksti un 
televīzija.  
Homofobijas pazīmes plašsaziņas līdzekļos 

Homofobiska rakstura incidenti, kas parādās plašsaziņas līdzekļos, cita starpā 
tika konstatēti intervijās ar LGBT NVO Itālijā un Polijā un ar valsts 
līdztiesības organizāciju Latvijā.317 Nesen veikts pētījums par to, kā lesbietes, 
geji, biseksuāļi un transpersonas tiek attēlotas Skotijas presē, atklāja, ka, šķiet, 
laikraksti ir gatavi publicēt vēstules ar homofobiskiem apvainojumiem, kas 
nebūtu pieņemami, ja būtu ar rasistiskām iezīmēm.318 Pētījums Lietuvā 
apliecināja, ka daži žurnālisti lieto homofobiskus izteicienus.319  

Paraugprakse: sadarbībā ar Eiropas Raidorganizāciju savienību „Lietuvas 
Geju līga” ir izstrādājusi „Rokasgrāmatu labākam LGBT problēmu 
atspoguļojumam plašsaziņas līdzekļos”. Rokasgrāmata nodrošina 
žurnālistiem un aktīvistiem viegli izmantojamus līdzekļus, lai uzlabotu 
LGBT problēmu pozitīvu atspoguļojumu. Līdz ar to tika panākta arī 
ciešāka sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem un tajos parādījās virkne 
daudz līdzsvarotāku rakstu un informācija par LGBT personām.320  

LGBT personu atspoguļojums plašsaziņas līdzekļos  

Ieinteresēto pušu elektroniskajā apsekojumā respondentiem tika lūgts novērtēt, 
kā LGBT personas tiek atspoguļotas plašsaziņas līdzekļos un vai LGBT 
personu attēlojums atsevišķas grupas veidā ir vērtējams kā niansēts, ar to 
domājot pretmetu stereotipiskam attēlojumam. Tikai četrpadsmit procenti 

316 Izvērtējot homofobiju plašsaziņas līdzekļos, nav iespējams atrast atšķirības starp 
sabiedriskajiem un privātajiem plašsaziņas līdzekļiem. 

317 Tiešās tikšanās ar “ARCIGAY” un “ARCILESBICA (AL)” (Itālijā, 2008. gada 5. martā), 
“Kampaņu pret homofobiju” (Polijā, 2008. gada 17. martā), “Mozaīku” (Latvijā, 2008. gada 
12. martā) un Tiesībsarga biroju (Latvijā, 2008. gada 12. martā).  

318 “Stonewall” (2007). “WRITTEN OUT. The Scottish Press’ portrayal of lesbian, gay, bisexual 
and transgender people” (NORAKSTĪTI. Kā Skotijas prese attēlo lesbietes, gejus, biseksuāļus un 
transpersonas), Skotijā. Pieejams tīmekļa vietnē: 
http://www.stonewallscotland.org.uk/documents/stonewall__written_out.pdf (05.02.2009.).  

319 A. Tereskinas (2007). “Not Private Enough”: Homophobic and injurious speech in the 
Lithuanian Media (Nepietiekami privāti? Homofobiskas un aizskarošas publikācijas Lietuvas 
plašsaziņas līdzekļos). Pieejams tīmekļa vietnē: http://www.lgl.lt/projektaie.php?pid=35 
(05.02.2009.). 

320 Skat. http://www.ilga-europe.org/europe/funding_capacity_building/working_with_media 
(17.10.2008.). 
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respondentu uzskatīja, ka plašsaziņas līdzekļi sniedz „niansētu” vai „drīzāk 
niansētu” LGBT personu raksturojumu.  

Lielākā daļa LGBT NVO, kas tika intervētas tiešajās intervijās, ziņoja, ka 
LGBT problēmas netiek bieži atspoguļotas plašsaziņas līdzekļos, un tie dažādās 
pakāpēs tiecas vienkāršot LGBT personas un problēmas, pasniegt tās kā 
sensāciju vai stereotipu veidā. Intervijas laikā pārstāvji no LGBT NVO 
CIGALE Luksemburgā norādīja, ka plašsaziņas līdzekļi tiecas izvairīties no 
intelektuālu un politisku LGBT jautājumu atspoguļošanas un tā vietā pievēršas 
virspusējiem jautājumiem, piemēram, kā LGBT personas ģērbjas praida 
pasākumu laikā.321 Intervijā ar LGBT NVO „Kampaņa pret homofobiju” tika 
uzzināts, ka Polijā daži laikraksti un katoliskās televīzijas un radio stacijas ir 
atklāti homofobiskas, tomēr tika arī norādīts, ka pastāv tādi plašsaziņas līdzekļi, 
kas veido neitrālu attieksmi pret LGBT personām un problēmām.322 Tiesībsarga 
birojs Latvijā informēja, ka ir gan pozitīvi, gan negatīvi plašsaziņas līdzekļu 
kanāli. Piemēram, bezmaksas laikrakstā, kas tiek izplatīts autobusa pieturvietās, 
bija sastopami homofobiski izteicieni.323 Tādēļ LGBT NVO „Mozaīka” 
iesniedza oficiālu sūdzību par naida pilnu izteikumu publicēšanu. Intervijā ar 
pārstāvjiem no Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske [Dānijas Geju un 
lesbiešu asociācijas] tika minēts, ka plašsaziņas līdzekļu sniegtajā LGBT 
problēmu atainojumā dominē stereotipiski priekšstati un ilustrācijas. Pat 
nopietni raksti par geju tiesībām tiek ilustrēti ar attēliem, kuros redzami 
pusapģērbti vīrieši no Kopenhāgenas praida parādes gājiena.324 
 
Minētos novērojumus apstiprina daži izpētes rezultāti, kas atklāj, ka 
homoseksuālisms dažādā mērā, bet vēl arvien tiek uzskatīts par aizliegtu tēmu, 
un tādēļ tam tiek veltīta ļoti niecīga plašsaziņas līdzekļu uzmanība. Vācijas 
pētījumā par LGBT atainojumu televīzijā 63 procenti LGBT respondentu 
domāja, ka jebkāds neheteroseksuāls attēlojums vēl arvien ir tabu.325 Beļģijas 
pētījumā tika konstatēts, ka faktiski plašsaziņas līdzekļi nemaz neziņo par 
transpersonu problēmām, vienīgi sniedz norādes par medicīniskiem 
jautājumiem vai problēmām.326 Šķiet, ka līdzīga aina ir vērojama visā Eiropas 
Savienībā. Tomēr no Portugāles pētījuma izriet, ka pēdējo desmit gadu laikā šo 
jautājumu pamanāmība ir palielinājusies, lai gan tiek piebilsts, ka valsts 

321 Tiešā tikšanās ar “CIGALE” (Luksemburgā, 2008. gada 7. aprīlī).  
322 Tiešā tikšanās ar “Kampaņu pret homofobiju” (Polijā, 2008. gada 17. martā). 
323 Tiešā tikšanās ar Tiesībsarga biroju (Latvijā, 2008. gada 12. martā). 
324 Tiešā tikšanās ar “LBL” (Dānijā, 2008. gada 26. aprīlī). 
325 V. Jung (2003). Darstellung von Homosexualität in TV-Unterhaltungssendungen. [Thesis]. 

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

discrimination on grounds of sexual orientation in Belgium” (Stāvoklis Beļģijā attiecībā uz 
homofobiju un diskrimināciju dzimumorientācijas dēļ). – Anvers/Bruxelles: Steunpunt 
Gelijkekansenbeleid (Consortium Universiteit Antwerpen & Universiteit Hasselt)/Université 
libre de Bruxelles.  
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plašsaziņas līdzekļos lesbietes un biseksuāļi būtībā nav pamanāmi un netiek 
pietiekami bieži pieminēti, salīdzinot ar geju attēlojumu.327 

Dažos pētījumos arī pieminēts LGBT personu izkropļots atainojums. 
Plašsaziņas līdzekļu visaptverošā analīzē Slovēnijā tika izvērtēti drukātie 
plašsaziņas līdzekļi laikposmā no 1970. līdz 2000. gadam, un pētījums atklāja, 
ka pastāv stereotipizēšanas parādība – tiek izmantotas stingras dzimuma 
shēmas, kas gejus attēlo sievišķīgus, bet lesbietes – vīrišķīgas; 
medicīniskošanas parādība – homoseksuālisma saistīšana ar medicīnas un 
psihiatrijas sfērām un attiecīgu iemeslu meklēšana; seksualizēšanas parādība – 
homoseksuālisma reducēšana uz seksa praksi; slepenības uzspiešanas parādība 
– homoseksuālisma iztēlošana par kaut ko slēptu, par ko jākaunas un kas pelna 
nožēlu; un normalizācijas parādība – geju attēlošana līdzīgi, kā attēlo 
heteroseksuāļus, lai padarītu homoseksuālismu mazāk draudīgu un politizētu.328  

Šajā nodaļā iepriekš minētajā Skotijas pētījumā, ko veica Stonewall Scotland, 
norādīts, ka preses atspoguļojums bieži pastiprina uzskatu, ka 
dzimumorientācija – tas ir kaut kas galvenokārt un tikai par seksu, turklāt 
kriminālajā informācijā vainīgās personas dzimumorientācija tiek uzsvērta pat 
tādos gadījumos, kad tai nav nekāda sakara ar pastrādāto noziegumu. 

Paraugprakse: Apvienotajā Karalistē neatkarīga organizācija Neatkarīgā 
preses sūdzību komisija, kas izskata sūdzības par laikrakstu un žurnālu 
saturu, 2005. gada maijā paplašināja sava kodeksa 12. panta 
(diskriminācija) piemērošanas sfēru, lai iekļautu tajā diskriminējošus 
preses ziņojumus par transpersonām. Saskaņā ar šā panta jauno redakciju 
presei ir jāvairās no aizspriedumainām vai nievājošām norādēm uz 
personas rasi, ādas krāsu, reliģiju, dzimumu, dzimumorientāciju vai 
jebkādu fizisku vai garīgu slimību vai invaliditāti.329 

Pētījumā par LGBT attēlojumu Portugāles un Vācijas plašsaziņas līdzekļos arī 
konstatēts, ka LGBT attēlojumi ir pārāk vienkāršoti un neko neizsakoši, un, lai 
gan Vācijas drukātā prese un tīmekļa portāli sniedz niansētāku priekšstatu, 
dominējošā televīzija vēl arvien izmanto klišejas un stereotipus.330  

327“Caldeira” (2006). A Representação das Minorias Sexuais na Informação Televisiva 
Portuguesa. Lisabonā, “Livros Horizonte”. 

328 R. Kuhar (2003). “Media Representations of Homosexuality: An Analysis of Print Media in 
Slovenia, 1970-2000” (Homoseksuālisma atainojums plašsaziņas līdzekļos. Drukāto 
plašsaziņas līdzekļu analīze Slovēnijā 1970.–2000. gadā), “Mediawatch”, Ļubļanā. Pieejams 
tīmekļa vietnē: http://mediawatch.mirovni-institut.si/eng/mw13.htm (05.02.2009.). 

329 Informācija, ko sniedza “Transgender Europe” konsultatīvās apaļā galda sanāksmes laikā par 
homofobijas un transfobijas apkarošanu ES, 2008. gada jūnijā, Kopenhāgenā. 

330 T. L. Monteiro, V. Policarpo, F. V. da Silva (2008). “The situation concerning homophobia and 
discrimination on grounds of sexual orientation in Portugal” (Stāvoklis Portugālē attiecībā uz 
homofobiju un diskrimināciju dzimumorientācijas dēļ), valsts pārskats; Walters, S. D. (2001). 
“Take my Domestic Partner, Please: Gays and Marriage in the Era of the Visible” (Ņem manu 
mājas partneri, lūdzu. Geji un laulības redzamības laikmetā), izdevumā: M. Bernstein & R. 
Reimann (eds.). “Queer families, Queer Politics: Challenging Culture and the State” 
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Pozitīvas tendences LGBT personu attēlošanā plašsaziņas līdzekļos 

Pētījumos ir konstatētas arī pozitīvas pārmaiņas saistībā ar to, ka plašsaziņas 
līdzekļos LGBT personas un problēmas tiek arvien biežāk un daudz niansētāk 
atspoguļotas. Pētījums331 Čehijā Republikā atklāja, ka pretēji 1990. gadu 
pirmajai pusei, kad LGBT attēlojumā dominēja negatīvi stereotipi, 
seksualizācija un komiski vai krimināli aspekti, pēdējo desmit gadu laikā LGBT 
personas arvien biežāk parādās dokumentālajos materiālos un televīzijas 
seriālos kā ikdienas sociālās dzīves sastāvdaļa. 

Spānijas valsts pārskatā minēts, ka lielākā daļa plašsaziņas līdzekļu tagad 
piedāvā būtisku LGBT politisko un sociālo pasākumu, piemēram, praida 
svinību, svarīgu tiesas nolēmumu vai Parlamenta pieņemto tiesību aktu 
niansētāku atspoguļojumu, un homofobiskas interpretācijas ir kļuvušas par 
retumu. Zviedrijas valsts pārskatā arī minēts, ka plašsaziņas līdzekļi tagad 
sniedz precīzāku priekšstatu par daudzveidību LGBT kopienas ietvaros, 
savukārt Lietuvā pēdējos gados ir paplašinājusies nopietnu LGBT tematu 
analīze.332 

Paraugprakse: Dānijā Līgums par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, ko 
noslēdzis kultūras ministrs un Danmarks Radio (Dānijas Radioraidījumu 
korporācija), izvirza skaidru mērķi atspoguļot daudzveidību, un tajā ir 
iekļauta antidiskriminācijas klauzula, kurā ir atsauce uz LGBT attēlošanu 
un problēmām: „DR piedāvā plašu Dānijas sabiedrības atainojumu un līdz 
ar to atspoguļo daudzveidību gan kultūrā, gan dzīves uzskatos un dzīves 
apstākļos, kādi sastopami dažādās valsts daļās […] Programmas nekādā 
veidā nedrīkst mudināt uz naidu, pamatojoties uz rasi, dzimumu, reliģiju, 
tautību vai dzimumorientāciju.” 333 

Skaidrs, ka ir ļoti svarīgi, lai plašsaziņas līdzekļos parādītos acīmredzami 
pozitīvi LGBT lomu modeļi. Šādi lomu modeļi dažās dalībvalstīs parādās 
arvien biežāk un gan politiskajā, gan kultūras jomā. Labs piemērs ir kaut vai 
gadījums ar Berlīnes mēru, Klaus Wowereit, kurš 2001.–2002. gadā bija arī 
Vācijas parlamenta priekšsēdētājs. Viņa plaši pazīstamais publiskais 
paziņojums bija šāds: „Es esmu homoseksuāls – un tas ir jauki!” („Ich bin 
Schwul – und das ist gut so!”). 

(Homoseksuālas ģimenes un homoseksuāla politika: izaicinājums kultūrai un valstij) (338.–357. 
lpp.), Ņujorkā, “Columbia UP”.  

331 Cilvēktiesību un nacionālo minoritāšu ministra darba grupa par seksuālo minoritāšu 
problēmām (2007). Lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu minoritātes stāvokļa analīze 
Čehijas Republikā. – Čehijas Republikas valdība. 

332 A. Tereskinas (2007). “Not Private Enough”: Homophobic and injurious speech in the 
Lithuanian Media (Nepietiekami privāti? Homofobiskas un aizskarošas publikācijas Lietuvas 
plašsaziņas līdzekļos). 

333 Līgums par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, noslēgts starp Dānijas Radioraidījumu 
korporāciju (DR) un kultūras ministru, Nr. 2007-2010: 2. 
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Grieķijā LGBT grupas protestēja pret Valsts Radio un televīzijas padomes, 
neatkarīgas valsts mēroga iestādes, lēmumu uzlikt 100 000 euro naudassodu 
Mega Channel, lielākajam televīzijas kanālam, par to, ka populārā TV seriālā 
tika attēloti divi vīrieši, kas skūpstījās. 2006. gada decembrī valsts Augstākā 
administratīvā tiesa anulēja šo lēmumu, pamatojot ar to, ka naudassoda 
uzlikšana bijusi pretrunā konstitūcijai, jo minētā aina tikai atspoguļoja „vienas 
sociālās grupas sociālo realitāti, un tā ir viena no daudzajām grupām, kas veido 
atvērtu un demokrātisku sabiedrību, tādēļ tās izvēli dzimuma jautājumā nedrīkst 
nosodīt”. 

ES līmenī tādas iniciatīvas kā Eiropas Komisijas sadarbība ar mūzikas kanālu 
„MTV”, izveidojot reklāmas materiālu par radošu konkursu, kas paredzēts 
jauniešu auditorijai un runā par rasu diskrimināciju, kā arī ikgadējā žurnālistu 
godalga, ko piešķir žurnālistiem, kuri vislabāk veicinājuši daudzveidības un 
diskriminācijas problēmu izpratni, ir nenovērtējami instrumenti gan plašsaziņas 
līdzekļu izmantošanā, lai mainītu sabiedrības attieksmi, gan plašsaziņas 
līdzekļos strādājošo mudināšanā pārvērtēt veidu, kā viņi atspoguļo kādai īpašai 
sociālai grupai vai minoritātēm piederošus cilvēkus.334 

Secinājumi 

Homofobisku izteikumu piemērus vēl arvien var atrast plašsaziņas līdzekļu 
publikācijās visā ES, un homoseksuālisms vēl arvien, bet dažādā mērā tiek 
uzskatīts par tabu. LGBT personām kopumā pietrūkst pamanāmības plašsaziņas 
līdzekļos, kaut gan geji ir vieglāk pamanāmi nekā lesbietes vai transpersonas.  

LGBT personas ir pakļautas dažāda veida stereotipiem plašsaziņas līdzekļos. 
Daļēji erotisku ilustrāciju izmantošana rakstos par tematiem, kas ir īpaši svarīgi 
LGBT personām, veicina aizspriedumus un nostiprina domu, ka 
dzimumorientācija attiecas tikai uz seksuālām darbībām un priekšroku partnera 
izvēlē. Žurnālistiem visā ES vajadzētu gūt labāku izpratni par LGBT 
problēmām, lai tās atspoguļotu pamatoti un līdzsvaroti.  

Tomēr netrūkst arī liecību, ka situācija lēnām mainās un dažos pētījumos jau 
tiek atspoguļots visā ES notiekošs LGBT personu un problēmu perspektīvas 
daudz niansētāku un labāk informētu atainojumu skaita pieaugums plašsaziņas 
līdzekļos. 

334 Skat. http://www.stop-discrimination.info/99.0.html (11.12.2008.). 
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Patvērums 
Šajā jomā informācijas un datu ir diezgan maz, tomēr pašreizējie pētījumi un 
informācija, kas apkopota tiešajās intervijās, identificē divas galvenās 
problemātiskās jomas, proti, dzimumorientācijas un dzimumidentitātes 
jautājumu izskatīšana patvēruma pieprasīšanas procesā un apstākļi, kādos 
LGBT patvēruma meklētāji dzīvo patvēruma centros. 

Patvēruma pieprasīšanas vispārējā sistēma 

Plašāku analīzi par vispārējo tiesisko sistēmu attiecībā uz dzimumorientāciju un 
dzimumidentitāti patvēruma meklēšanas un papildu aizsardzības aspektā var 
atrast Pamattiesību aģentūras izdevumā „Tiesiskā analīze”,335 kurā norādīts, ka 
saskaņā ar 1951. gada Konvenciju par bēgļu statusu (1A panta 2. punkts) un 
Padomes Direktīvu Nr. 2004/83/EK LGBT personas, kas meklē patvērumu 
saistībā ar vajāšanu dzimumorientācijas dēļ, ES dalībvalstīs var atzīt par 
bēgļiem, kuri pieder „īpašai sociālai grupai”.336 

Līdz ar to ES dalībvalstu tiesiskā sistēma paredz iespēju, ka LGBT personas, 
kas tiek vajātas to dzimumorientācijas vai dzimumidentitātes dēļ, var atzīt par 
bēgļiem un tām var piešķirt patvērumu. Tādēļ vairākām LGBT personām ES 
dalībvalstīs ir piešķirts patvērums ar šādu pamatojumu. 

Pieejamie dati liecina, ka patvērums LGBT personām ir piešķirts Austrijā, 
Beļģijā, Dānijā, Francijā, Vācijā, Grieķijā, Ungārijā, Itālijā, Luksemburgā, 
Nīderlandē, Polijā, Portugālē, Spānijā, Zviedrijā, Čehijas Republikā un 
Apvienotajā Karalistē. Tomēr šis saraksts nebūt nav pilnīgs, jo neviena 
dalībvalsts nesniedz statistikas pārskatu par to gadījumu skaitu, kad patvērums 
ir piešķirts dzimumorientācijas vai dzimumidentitātes dēļ. Dažās dalībvalstīs 
(piemēram, Kiprā, Francijā, Vācijā un Slovākijā) oficiālas uzskaites nav, bet 
imigrācijas iestādes Igaunijā un Latvijā337 apgalvo, ka tām nav bijis patvēruma 
pieprasījumu saistībā ar dzimumorientāciju un dzimumidentitāti. 

Citās dalībvalstīs dati liecina par daudzu gadījumu esamību. Beļģijā vismaz 
116 lietas tika izskatītas 2006. gadā (un 33 personām tika piešķirts bēgļa 
statuss) un vismaz 188 – 2007. gadā (un 60 personām tika piešķirts bēgļa 

335 Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (2008). Homofobija un diskriminācija ES 
dalībvalstīs dzimumorientācijas dēļ. I daļa. Tiesiskā analīze. 83.–98. lpp. 

336 Izņemot vienīgi Dāniju, jo Dānija neatzīst gejus un transpersonas par “īpašām sociālām 
grupām”, tādēļ pagaidām arī imigrācijas iestādes savā tiesiskajā praksē nestrādā ar jēdzienu 
“īpaša sociālā grupa”. Tomēr ir iespējams piešķirt uzturēšanās atļauju ar “aizsardzības statusu”, 
ja imigrācijas iestādes konstatē, ka “izcelsmes valstī pastāv nāves draudi vai nehumānas, vai 
pazemojošas izturēšanās risks”. Skat. Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (2008). 
Homofobija un diskriminācija ES dalībvalstīs dzimumorientācijas dēļ. I daļa. Tiesiskā analīze. 

337 Igaunijā – Pilsonības un migrācijas iestāde. Latvijā – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. 
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statuss).338 Zviedrijā Migrationsvärket [Zviedrijas Migrācijas pārvalde] 
2002. gadā vērtēja, ka patvēruma meklētāju skaits saistībā ar dzimumorientāciju 
vai dzimumidentitāti bija aptuveni 300 pieprasījumu gadā. Zviedrijas 
Parlaments 2005. gadā nolēma, ka personām, kam draud vajāšana dzimuma vai 
dzimuma izvēles dēļ, var piešķirt bēgļa statusu (Valdības Likumdošanas akts 
Nr. 2005/06:06).339  

Dzimumorientācija un dzimumidentitāte pieprasījuma iesniegšanas procesā 

Pētījumi340 atklāj, ka izcelsmes valstu pārskatos iekļautā informācija par 
dzimumorientāciju, dzimumidentitāti un apstākļiem, kādos LGBT personas 
dzīvo viņu izcelsmes valstī, kuru izmanto bēgļa statusa noteikšanas procesā, 
bieži ir ļoti ierobežota. Tie arī uzsver, ka galvenais jautājums patvēruma 
pieprasījuma izskatīšanas procesā ir patvēruma meklētāja sniegtās informācijas 
ticamība. Lietās, kas skar vajāšanu dzimumorientācijas dēļ, šī pazīme tiek 
kritiski izvērtēta, un vairāki avoti liecina, ka „patvēruma pieprasījumu vērtētāji 
bieži nav pārliecināti, ka patvēruma meklētājs patiesi ir LGBT”. Tam ir vismaz 
divi iemesli. Pirmkārt, tiek uzskatīts, ka dažas identitātes, izteicieni un prakses ir 
ticamākas nekā citas. Kā liecina Dānijas piemērs, dzimuma izvēles maiņa vai 
biseksualitāte var šķist aizdomīga. 

„Un dažos gadījumos cilvēki patiesi ir bijuši homoseksuāli, bet tad pēkšņi 
vairs nav. To var būt grūti novērtēt. Mums bija viens [pieprasījuma 
iesniedzējs], kurš teica, ka ir bijis homoseksuāls, bet tagad vairs neesot, jo 
vairs nedomājot, ka tas ir jauki. Mums gadās arī šādas lietas, un var būt grūti 
uztvert to visu nopietni.”341 (Imigrācijas dienesta darbinieks, Dānija.) 

 

Tāpat tie, kas pieņem lēmumu par patvēruma piešķiršanu, var ņemt vērā arī 
apstākli, ka pieteikuma iesniedzējs ir vai ir bijis precējies vai kā citādi 
iesaistījies heteroseksuālās attiecībās, vai arī viņam ir bērni, un novērtēt to kā 
heteroseksualitātes pazīmi. 

338 Informācija, ko sniedzis Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA). 
339 Zviedrijas valsts pārskats. 
340 S. Jivraj, A. de Jong, T. Tauqir (2003). Pilsonības un migrācijas pārvalde Initial Findings: 

Identifying the Difficulties experienced by Muslim lesbian, bisexual and transgender women in 
accessing social and legal services” (Provizoriskie rezultāti: grūtības, ar kādām saskaras 
musulmaņu lesbietes, biseksuālas sievietes un transpersonas sociālo un tiesisko pakalpojumu 
jomā), Londonā, “Safra Project”; un 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. Kopenhāgenas Universitātes Socioloģijas 
fakultāte. 

341 Citēts izdevumā: 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. Kopenhāgenas Universitātes Socioloģijas fakultāte, 132. lpp.  
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Otrkārt, dažkārt patvēruma meklētājs var neatklāt savu dzimumorientāciju līdz 
pat patvēruma pieprasīšanas procesa beigām sakarā ar savu jutīgo vai 
aizliegumu nomākto raksturu vai tādēļ, ka nav pārliecināts, kāda būs iestāžu un 
personāla (arī tulka) reakcija.342 Tā var notikt arī saistībā ar informācijas 
trūkumu par dzimumorientācijas nozīmi patvēruma pieprasījuma procesā vai 
tādēļ, ka pretendents vēl nav „atklājies”. 343 

Tomēr, ja dzimumorientācijas jautājums ir nācis klajā procesa gaitā, iestādes var 
nodomāt, ka patvēruma meklētājs nav uzticams, un apgalvot, ka viņš vai viņa 
tikai mēģina „pastiprināt” savu pamatojumu.344 

Tā tas var notikt ne tikai homofobijas vai diskriminācijas dēļ, bet drīzāk saistībā 
ar zināšanu un paņēmienu trūkumu attiecībā uz to, kā risināt 
dzimumorientācijas jautājumus. Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande 
(RFSL) [Zviedrijas Lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu tiesību 
aizsardzības federācijas] valdes loceklis, kas strādā ar patvēruma jautājumiem, 
raksturo to kā pakļautu heteroseksuālām normām. 

„Mēs daudz runājam par heteroseksuālo normu dominēšanu un ne vienmēr 
Jūs varat pieņemt, ka Jums pretī sēdoša persona ir heteroseksuāla […] 
Raksturīgs piemērs ir intervētājs, kas jautā „vai Jums ir draudzene?” Un, tā 
jautājot, tiek izslēgta iespēja, ka Jums var būt arī vīriešu kārtas partneris, ja 
esat patvēruma meklētājs vīrietis. […] Ir arī citi piemēri, piemēram, kad 
intervētājs saka, cik dīvaini, ka esat gājis uz parku, lai komunicētu ar citiem 
gejiem […] Tas parāda, ka Jums nav nekāda priekšstata, kā geji socializējas 
un dibina kontaktus.” (Valdes loceklis, Riksförbundet För Sexuellt 
Likaberättigande (RFSL) [Zviedrijas Lesbiešu, geju, biseksuāļu un 
transpersonu tiesību aizsardzības federācija].)345 

 

Tomēr diskriminācija var rasties arī patvēruma piešķiršanas procesā. Ungārijā 
laikposmā no 2004. līdz 2007. gadam Imigrācijas pārvalde lūdza psihiatrijas 

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” (Provizoriskie rezultāti: grūtības, ar kādām saskaras musulmaņu lesbietes, 
biseksuālas sievietes un transpersonas sociālo un tiesisko pakalpojumu jomā). Londonā, “Safra 
Project”; 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. 
Kopenhāgenas Universitātes Socioloģijas fakultāte. 

343 Citēts izdevumā: A. Webster (2008). Pieejams tīmekļa vietnē: 
http://www.divamag.co.uk/diva/features.asp?AID=3139 (25.07.2008.). 

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. 
Kopenhāgenas Universitātes Socioloģijas fakultāte. 

345 Citēts izdevumā: 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. Kopenhāgenas Universitātes Socioloģijas fakultāte.  
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ekspertu atzinumu par patvēruma meklētāju dzimumorientāciju. Citos 
patvēruma meklēšanas gadījumos, piemēram, ja pastāvēja reliģiska vai politiska 
vajāšana, šāds ekspertu atzinums netika prasīts.346 Slovēnijā vēl pašlaik nav 
izšķirta kāda apelācijas lieta, kas attiecas uz homoseksuālu pāri no Kosovas. 
Intervijā LGBT žurnālam Narobe šis pāris skaidroja, ka, lai gan sākotnējā 
saskarsme ar policiju bijusi labvēlīga un izprotoša, viņiem likās, ka iztaujāšanas 
laikā pavēruma meklētāju centrā Ļubļanā pret viņiem izturējās kā pret 
kriminālnoziedzniekiem.347 Viņi tika iztaujāti atsevišķi, un viņiem bija detalizēti 
jāizstāsta, kā viens no viņiem vairākas reizes tika izvarots. Viņi baidījās, ka viņu 
patvēruma lūgumu noraidīs, ja viņi nevarēs precīzi atbildēt, kad beidzās karš 
Kosovā un kāda bija gaisa temperatūra izvarošanas dienā. Turklāt viņi teica, ka 
viens no patvēruma meklētāju centra darbiniekiem ir uzsvēris, ka 
homoseksuālismu var ārstēt terapijas veidā. Lietu par iespējamo ar naidu saistīto 
policijas vardarbību pret šo pāri no Kosovas vēl arvien izskata Cilvēktiesību 
tiesībsargs. 

Paraugprakse: Migrationsvärket [Zviedrijas Migrācijas pārvalde] ir 
izpētījusi viegli ievainojamo grupu vajadzības un pienākumus, kādi šajā 
sakarā rodas iestādēm un struktūrām, kas iesaistītas patvēruma 
piešķiršanas procesā. Sākot no 2004. gada, darbinieki, kas strādā ar 
patvēruma meklētājiem un ir iesaistīts statusa noteikšanas procedūrās, tiek 
apmācīts dzimuma un dzimumorientācijas jautājumos Pārvaldes 
„kvalitātes nodrošināšanas” programmas ietvaros. Riksförbundet För 
Sexuellt Likaberättigande (RFSL) [Zviedrijas Lesbiešu, geju, biseksuāļu un 
transpersonu tiesību aizsardzības federācija] piedalījās šo mācību 
sagatavošanā. 348 

 

Paraugprakse: Beļģijā Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides 
[Bēgļu un bezpavalstnieku ģenerālkomisariātā] strādā īpašs darbinieks, 
kurš nodarbojas tikai ar patvēruma pieprasījumiem saistībā ar dzimumu 
vai dzimumorientāciju, bet norādījumi par to, kā rīkoties ar patvēruma 
pieprasījumiem, kas saistīti ar dzimumorientāciju, ir izstrādāti sadarbībā 
ar LGBT grupām.349 

Apstākļi patvēruma meklētāju centros 

346 Lilla Farkas. “Thematic Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds of 
Sexual Orientation, Hungary” (Tematisks tiesisks pētījums Ungārijā par homofobiju un 
diskrimināciju dzimumorientācijas dēļ). – 2008. gada aprīlī. Pieejams tīmekļa vietnē: 
http://www.fra.europa.eu.  

347 R. Kuhar (2007). Svojega življenja ne bi spremenil za deset vaših normalnih življenj. “Narobe 
2”. http://www.narobe.si/stevilka-2/intervju-s-kadrijem-in-demirjem.html (10.03.2008.). 

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

on Grounds of Sexual Orientation, Belgium” (Tematisks tiesisks pētījums Beļģijā attiecībā uz 
homofobiju un diskrimināciju dzimumorientācijas dēļ), 2008. gada aprīlī. Pieejams tīmekļa 
vietnē: http://www.fra.europa.eu. 
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Cits rūpju objekts ir apstākļi, kādi attiecībā uz LGBT patvēruma meklētājiem ir 
patvēruma meklētāju centros. Kā atklāj turpmāk sniegtais Dānijas Sarkanā 
Krusta darbinieka viedokļa citāts, dzīve patvēruma meklētāju centros LGBT 
personām var būt īpaši grūta. 

„[LGBT patvēruma meklētāji] ir personas, kurām, šeit dzīvojot, klājas 
visgrūtāk, jo viņiem ir jāglabā īpašs ļoti būtisks noslēpums.” (Sarkanā Krusta 
veselības aprūpes darbinieks, patvēruma centrs Sandholmā, Dānijā)350  

 

Acīmredzams, ka LGBT patvēruma meklētāji šajos centros saskaras ar sociālo 
izolāciju un informācijas trūkumu.351 Turklāt tur pārsvarā notiek vārdiski, fiziski 
un seksuāli pāridarījumi, jo kopīgās istabas un labierīcības neatstāj vietu privātai 
dzīvei, bet tās trūkums veicina marginalizāciju un vajāšanu no citu patvēruma 
meklētāju puses. LGBT patvēruma meklētājus var marginalizēt arī sociālā ziņā, 
jo viņiem bieži nav ģimenes vai sociālā tīkla, kas sniegtu atbalstu. Turklāt 
LGBT patvēruma meklētāji bieži nekontaktējas vai nevēlas sazināties ar 
cilvēkiem no tās pašas izcelsmes valsts vai reģiona, lai novērstu savas 
dzimumorientācijas atklāšanu. Vēl arī tāds apstāklis – ir pamats domāt, ka šajos 
centros dzimumu segregācija var radīt īpašas problēmas transpersonām.352 

Piemēram, intervijas laikā „Lietuvas Geju līga” (LGL) informēja par 
Ukrainas pilsoni, kurš pieprasīja patvērumu Lietuvā tādēļ, ka tika 
vajāts kā gejs. Patvēruma centrā viņu piekāva un apdraudēja citi 
patvēruma meklētāji. Viņš vērsās pēc palīdzības LGL un vēlāk pameta 
Lietuvu, baidoties par savu drošību.353 

Paraugprakse: Zviedrijā Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande 
(RFSL) [Lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu tiesību aizsardzības 
federācija] bieži parādās patvēruma meklētāju centros, izdala tur bukletus 
dažādās valodās, raksturojot iespējas konsultēt LGBT personas par 
patvēruma pieprasīšanas procedūrām, dzimumorientācijas un 
dzimumidentitātes jautājumiem saistībā ar patvērumu un LGBT tiesībām. 
RFSL sniedz arī konsultācijas uz vietas.354 

 

350 Citēts izdevumā: 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. Kopenhāgenas Universitātes Socioloģijas fakultāte, 5. lpp. 

351 K. Dolk, A. Schwanter (2007). Homosexualität und (Abschiebungs) Schutz in Deutschland. 
Cologne. – “Amnesty International” konferences materiāli “LSVD Association” 2007. gada 
sanāksmē. 

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. 
Kopenhāgenas Universitātes Socioloģijas fakultāte. 

353 Tiešā tikšanās ar Lietuvas Geju līgu, 2008. gada 13. martā. 
354 Skat. http://www.rfsl.se/?p=629 (24.10.2008.). 
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Paraugprakse: Zviedrijā patvēruma meklētāji nav spiesti dzīvot 
patvēruma meklētāju centros. Migrationsvärket [Zviedrijas Migrācijas 
pārvalde] var nodrošināt alternatīvu mājvietu. Turklāt patvēruma 
meklētāji drīkst meklēt paši sev dzīvesvietu, kas viņiem jāapmaksā no 
saviem līdzekļiem, tomēr šī summa pārsniedz ļoti ierobežoto ikmēneša 
pabalstu.355 

Secinājumi  

Visas dalībvalstis būtībā atzīst vajāšanu saistībā ar dzimumorientāciju un 
dzimumidentitāti par pietiekamu pamatu patvēruma piešķiršanai. Tomēr 
daudzās dalībvalstīs attiecībā uz LGBT personām patvēruma pieprasīšanas 
procedūras ir neskaidras.  

LGBT personas saskaras ar īpašām grūtībām, meklējot patvērumu, jo intīmu, 
seksuālu vai tabu pakļautu informāciju var nebūt viegli atklāt valsts iestādēm. 
Turklāt intervētāji un paņēmieni bieži neņem vērā šādas grūtības. Iestāžu 
zināšanas par LGBT personu stāvokli viņu izcelsmes valstīs, ko izmanto, 
nosakot bēgļa statusu, bieži ir nepilnīgas. 

Vairāki LGBT patvēruma meklētāji ir tikuši atraidīti tādēļ, ka viņu apgalvojumi 
par homoseksuālu orientāciju tika uzskatīti par neticamiem, vai tādēļ, ka 
uzskatīja – viņiem ir jāspēj dzīvot savā izcelsmes valstī „privāti” kā gejiem 
(t. i., neatklājot savu identitāti).  

LGBT patvēruma meklētājiem aizturēšanas centros trūkst informācijas, un viņi 
var izjust sociālu izolāciju un piedzīvot ļaunprātīgu izmantošanu to 
dzimumorientācijas vai dzimumidentitātes dēļ. 

355 Skat. 
http://www.migrationsverket.se/index.jsp?news/getArticleList.do?name=faq&ldid=17&nolist=t
rue (24.10.2008.). 

 112 

                                                           

Tulk
oju

ms n
av

 pā
rba

ud
īts

http://www.migrationsverket.se/index.jsp?news/getArticleList.do?name=faq&ldid=17&nolist=true
http://www.migrationsverket.se/index.jsp?news/getArticleList.do?name=faq&ldid=17&nolist=true


Daudzējādā diskriminācija  
Piederība minoritātei citas minoritātes ietvaros rada īpašas grūtības 
daudzveidīgā sabiedrībā, un, ja personai ir vairāk nekā vienas minoritātes 
pazīmes, tā ir pakļauta lielākam riskam saskarties ar diskrimināciju. Melnādains 
gejs, piemēram, var piedzīvot diskrimināciju gan „rases”, gan 
dzimumorientācijas dēļ.  

Šajā nodaļā ir raksturotas grūtības, ar kādām saskaras LGBT personas ar 
invaliditāti vai ar piederību etniskai minoritātei un/vai gados veci cilvēki. 
Pazīmes, kas saistītas ar invaliditāti, vecumu, etnisko izcelsmi un rasi, tika 
izvēlētas tādēļ, ka tās ir visskaidrāk identificētas pašreizējos pētījumos un 
intervijās ar LGBT NVO un valstu līdztiesības organizācijām.  

Daudzējādas diskriminācijas konteksti  

Daudzējādā diskriminācija ir salīdzinoši jauna parādība Eiropā notiekošajās 
diskusijās par vienādu attieksmi un diskriminācijas novēršanu, tādēļ tā ir jauna 
arī saistībā ar LGBT. Kā norādīts nesenajā Eiropas Komisijas ziņojumā,356 
„plaši izplatīta ir atšķirīgu kultūru, personisku īpašību un dzīves stila ignorēšana, 
tāpat netiek arī atzītas daudzējādās identitātes”. Intervijas ar LGBT NVO visās 
dalībvalstīs atklāja, ka zināšanas un rīcība šajā jomā ir salīdzinoši ierobežota. 
Tomēr LGBT NVO vidū arvien vairāk padziļinās izpratne, ka to locekļi var 
piedzīvot diskrimināciju ar diviem vai vairākiem pamatojumiem. Taču 
salīdzinoši maz tiek darīts, lai apkarotu tieši šo diskriminācijas paveidu. 

Intervijās ar valstu līdztiesības organizācijām visās dalībvalstīs bija redzams, ka 
tās galvenokārt risina jautājumus, izmantojot „viena pamata” metodi.357 Daļēji 
to izskaidro trūkumi valstu likumdošanā, kas neļauj izmantot „vairāku pamatu 
metodi”, un arī taktikas ziņā „viena pamata” metode tiek uzskatīta par 
perspektīvāku tiesas procesā. Turklāt var arī nebūt viegli noteikt, kāda veida 
diskriminācija īsti ir notikusi.  

356 Eiropas Komisija (2007). “Tackling Multiple Discrimination. Practices, Policies and Laws” 
(Novēršot daudzējādo diskrimināciju. Prakse, politika un tiesību akti). 39. lpp. 

357 Tiešās tikšanās ar valstu līdztiesības organizācijām Eiropas Savienībā – no 2008. gada marta 
līdz maijam. 
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„Mums bija lieta, kurā vīrietis tika vajāts savā darbavietā. Kolēģi domāja, ka viņš ir 
homoseksuāls, jo tika atzīts par ļoti sievišķīgu. Bija grūti saprast, kam šī lieta 
jārisina, jo te bija darīšana gan ar dzimuma, gan dzimumorientācijas 
pazīmēm.” (HomO, Tiesībsargs diskriminācijas lietās saistībā ar 
dzimumorientāciju, Zviedrijā.)358 

Balstoties uz intervijām ar dažādām valstu līdztiesības organizācijām, ir 
iespējams konstatēt piemērus, kas raksturo daudzējādās diskriminācijas 
prioritāšu noteikšanu šo organizāciju darbā. Tas attiecas uz Vienādas attieksmes 
komisiju (Nīderlandē), Līdztiesības iestādi (Īrijā), Valsts diskriminācijas 
apkarošanas padomi (Rumānijā) un Dānijas Cilvēktiesību institūtu.359 
Rumānijas tiesību akti paredz, ka personas diskriminācija, balstoties uz vairāk 
nekā vienu pamatu, ir vainu pastiprinošs apstāklis.360 Īrijā ir pieejama detalizēta 
statistika par diskriminācijas lietām ar vairāk nekā vienu pamatu, tostarp arī 
dzimumorientācijas pārklāšanās ar citiem diskriminācijas pamatojumiem.361 

Nepietiek datu par LGBT personu pieredzi, saskaroties ar daudzējādo 
diskrimināciju Eiropas Savienībā. Pēc Valsts Invaliditātes iestādes (2005) 
domām Īrijā, „kādas subkultūras atzīta locekļa statuss ir izšķirošais faktors 
personas pašidentitātes un sociālās lomas novērtējuma procesā”.362 Ja šīs 
personas jūt, ka tās nav nevienas subkultūras vai minoritātes kopienas atzītas 
locekles, daudzslāņainas identitātes grupu locekļi var atrasties viegli 
ievainojamās pozīcijās un ir spiesti veidot paši savu kopienu. Turklāt, kā 
norādīts Eiropas Komisijas ziņojumā363, viena pamata metode var neatspoguļot 
patieso stāvokli attiecībā uz diskrimināciju, jo to izjūt personas ar daudzslāņainu 
identitāti. 

Paraugprakse: intervijas laikā LGBT NVO Cultuur en Ontspannings-
Centrum [COC, Nīderlandē] uzsvēra, ka ir izveidojusi īpašas grupas LGBT 
personām ar invaliditāti un sadarbojas ar organizācijām, kas palīdz 
veciem cilvēkiem. Tā ir atvērusi kafejnīcu Neimegenā (Nijmegen) garīgi 
atpalikušiem gejiem un lesbietēm.364 Citu Nīderlandes projektu, kas veltīts 
gados vecām LGBT personām, aizsāka vairākas pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, saņemot valdības finansējumu. Projekts noskaidro gados 

358 Eiropas Komisija (2007). “Tackling Multiple Discrimination. Practices, Policies and Laws” 
(Novēršot daudzējādo diskrimināciju. Prakse, politika un tiesību akti), 44. lpp. 

359 Tiešās tikšanās ar Vienādās attieksmes komisiju (Nīderlandē, 2008. gada 31. martā), 
Līdztiesības iestādi (Īrijā, 2008. gada 3. aprīlī), Dānijas Cilvēktiesību institūtu (Dānijā, 
2008. gada 23. aprīlī), Valsts diskriminācijas apkarošanas padomi (Rumānijā, 2008. gada 
7. aprīlī). 

360 Tiešā tikšanās ar Valsts diskriminācijas apkarošanas padomi (Rumānijā, 2008. gada 7. aprīlī). 
361 Tiešā tikšanās ar Līdztiesības iestādi (Īrijā, 2008. gada 3. aprīlī). 
362 Valsts invaliditātes iestāde (2005). “Disability and Sexual Orientation: A Discussion Paper” 

(Invaliditāte un dzimumorientācija. Diskusiju dokuments), Dublinā, “NDA”, 14. lpp.  
363 Eiropas Komisija (2007). “Tackling Multiple Discrimination. Practices, Policies and Laws” 

(Novēršot daudzējādo diskrimināciju. Prakse, politika un tiesību akti). 
364 Tiešā tikšanās ar “COC” (Nīderlandē, 2008. gada 31. martā). 

 114 

                                                           Tulk
oju

ms n
av

 pā
rba

ud
īts



veco LGBT personu vajadzības, jo īpaši sociālās un medicīniskās aprūpes 
jomā.365 

Eksperimentāli projekti LGBT jauniešiem, kuru etniskās izcelsmes valsts nav 
Nīderlande, notiek Amsterdamā, Roterdamā, Hāgā un Tilburgā, un tie ir 
paredzēti izolācijas pārvarēšanai un konsultāciju, atbalsta un pajumtes 
sniegšanai.366 

Piederība gan LGBT, gan etniskai minoritātei  

LGBT personu dubultās minoritātes statuss var izpausties dažādos veidos, un tas 
rada sarežģītas problēmas. LGBT personām, kas pieder etniskai minoritātei, 
atklāšanās process var būt īpaši grūts tieši savā kopienā, kā to apstiprināja 
intervija ar kādu NVO pārstāvi Rumānijā, kurš paziņoja, ka „atklāšanās romu 
kopienā ir ļoti grūta”.367  

Cita problēma, ko rada dubultās minoritātes statuss, ir paaugstināts 
apdraudējums attiecībā uz noziegumiem, kas izdarīti uz naida pamata, kurus 
motivē gan rasisms, gan upura dzimumorientācija.  

„Atkarībā no tā, kurā Berlīnes daļā es iegriežos, vienā es „dabūju pa muti” tādēļ, ka 
esmu ārzemnieks, otrā – tādēļ, ka esmu queen [žargona apzīmējums 
sievišķīgai transpersonai vai homoseksuālam vīrietim].” (Kāda transpersona 
Vācijā.)368 

 

 

Kvalitatīvā pētījumā, kas veikts Dānijā, LGB respondenti uzsvēra grūtības, ar 
ko saskaras etniskās vai reliģiskās minoritātes ar LGBT statusu.369 2005. gadā 
Valsts Geju un lesbiešu organizācija Dānijā izveidoja Salon Oriental, LGBT 
personu grupu ar etniskās minoritātes izcelsmi, lai konkrēti risinātu šo 
problēmu. Cita NVO, Sabaah, nosauca „identitāti, „atklāšanos”, reliģiju, 
vientulību, ģimenes konfliktus, vecāku reakciju, attiecības un homoseksuālo 
kopienu” par objektiem, kas raisa bažas LGBT personām ar etniskās minoritātes 

365 Tiešā tikšanās ar “COC” (Nīderlandē, 2008. gada 31. martā). 
366 Tiešā tikšanās ar “COC” (Nīderlandē, 2008. gada 31. martā). 
367 Tiešā tikšanās ar “Accept” (Rumānijā, 2008. gada 7. aprīlī). 
368 “BERLIN JOURNAL”. “Gay Muslims Pack a Dance Floor of Their Own” (Musulmaņu geji 

izveido paši savu deju grīdu), publicēts 2008. gada 1. janvārī. Pieejams tīmekļa vietnē: 
http://www.nytimes.com/2008/01/01/world/europe/01berlin.html?n=Top/Reference/Times%20
Topics/Subjects/R/Religion%20and%20Belief (31.07.2008.).  

369 C. Osander (2005). Københavnerliv - en interviewundersøgelse med homoseksuelle med 
minoritetsetnisk baggrund. Kopenhāgenā, Geju un lesbiešu valsts organizācija. 
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izcelsmi.370 Turklāt tika arī publicēta grāmata ar intervijām, ko sniedza etniskās 
minoritātes izcelsmes geji un lesbietes.371  

Dažas etniskās minoritātes izcelsmes LGBT personas piedzīvo rasismu un 
seksualizētu attieksmi no plašākas LGBT kopienas puses saistībā ar viņu 
iedomāto etnisko izcelsmi, kā arī saistībā ar etnisko minoritāšu kopienās 
valdošo homofobiju. 

Kā apliecina Apvienotās Karalistes Safra projekts372 – musulmaņu LBT 
sieviešu atbalsta skrējiens – daudzas šīs sievietes ir sociāli izolētas, jo, kaut arī 
viņas sevi identificē kā lesbietes, biseksuāles vai transpersonas, viņas nepiedalās 
galvenās geju kopienas dzīvē, jo tā ir pārsvarā balto cilvēku kopiena un tās 
pasākumi bieži ir saistīti ar alkohola lietošanu. Turklāt atsvešinātību var veicināt 
rasisms, islamofobija un kultūras neiejūtība, kas valda geju kopienā. Līdz ar to 
daudzas musulmaņu LBT sievietes uzskata, ka nepieder ne LGBT, ne 
musulmaņu kopienai. 

Paraugprakse: daudzējāda pamata NVO. Sabaah ir pilsoniskās sabiedrības 
organizācija, kas pievēršas etnisko minoritāšu LGBT personu problēmām 
Dānijā. Tā tika izveidota, lai radītu sociālo tīklu, kas dotu iespēju etnisko 
minoritāšu LGBT personām risināt problēmas, ar kurām tās saskaras sava 
dubultā – dzimumidentitātes un etniskās minoritātes statusa dēļ.  

 

Paraugprakse: dokumentāla filma par LGBT personām no etnisko 
minoritāšu kopienām: „Mana māsa Zāra” ir dokumentāla filma, ko 
veidojusi Saddie Choua Beļģijā. Tā ir stāsts par Zāru, lesbieti, kas uzaugusi 
musulmaņu ģimenē. Šo dokumentālo filmu parādīja vidusskolās, un tās 
izraisītās diskusijas tika strukturētas saskaņā ar metodoloģiju, ko 
izstrādājusi Flandrijas LGBT jumta organizācija Holebifederatie. 
Iniciatīvu atbalstīja Flandrijas valdība.373 

 
LGBT ar invaliditāti 

Būt par geju un reizē invalīdu – tā ir vēl viena sakritība, kas prasa īpašu 
uzmanību. Pieejamības trūkums var radīt nopietnus šķēršļus LGBT personu 
dzīvei un vajadzībām, un bieži tas ietekmē viņu spēju atrast draugus vai satikties 
ar partneriem. Saskaņā ar Vācijas pētījumu invalīdu seksualitāte bieži ne tikai 

370 Sīkāka informācija pieejama tīmekļa vietnē: 
http://sabaah.dk/web/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=47 
(20.08.2008.). 

371 M. Fenger-Grøndahl, M. N. Larsen (2007). Den forbandede kærlighed. Kopenhāgenā, “CDR-
Forlag”. 

372 Sīkāka informācija pieejama tīmekļa vietnē: http://www.safraproject.org (01.08.2008.). 
373 Beļģijas valsts pārskats. 
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tiek ignorēta (vai arī tiek pieņemts, ka viņiem tādas nav), bet arī pašā LGBT 
kopienā mobilitātes jautājumi un valdošā diskriminācija apgrūtina kontaktus ar 
potenciālajiem partneriem.374 

„Dažkārt patiesi ir grūti būt par geju un reizē invalīdu, īpaši, ja runājam par pieejamību. 
Parasti ir ļoti grūti vienkārši iziet ārā pilsētā, bet, kad runa ir par cilvēku 
satikšanu – tā kļūst par īstu problēmu, jo nav nevienas vietas, kas būtu 
pieejama un kur pulcētos geji vai kas būtu gejiem draudzīga. Tiešām nav 
viegli kļūt par kopienas locekli, ja Jūs tai nevarat piekļūt.” (Maja, 22, 
Dānija.)375 

 

Divos Īrijas pētījumos376 par personām ar invaliditāti un jaunām LGB personām 
respondenti minēja piedzīvotos homofobijas gadījumus invalīdu organizācijās 
un kopienās, kā arī aizspriedumainu attieksmi un izturēšanos pret invalīdiem 
LGB kopienās.377 Lielbritānijas valsts pārskatā norādīts, ka Apvienotājā 
Karalistē attiecībā uz invalīdiem trūkst vispārējas seksuālo problēmu, interešu 
un vajadzību izpratnes, jo īpaši attiecībā uz personām ar smagākiem ķermeņa 
bojājumiem. LGBT personas ar invaliditāti ir visvairāk pakļautas 
marginalizācijas draudiem.378 

Vecie LGBT cilvēki 

Vecuma un dzimumorientācijas apvienojums var palielināt LGBT personu 
ievainojamību. 

374 T. Rattay (2007). Volle Fahrt voraus – Lesben und Schwule mit Behinderung. – Berlīnē, 
“Querverlag”. 

375 Eiropas Komisija (2007). “Tackling Multiple Discrimination. Practices, policies and laws” 
(Novēršot daudzējādo diskrimināciju. Prakse, politika un tiesību akti), 40. lpp. 

376K. Zappone (ed) (2003). “Re-thinking Identity The Challenge of diversity” (Pārvērtējot 
identitāti. Daudzveidības problēma), izdevis Apvienotais līdztiesības un cilvēktiesību forums. 
Par invaliditātes un dzimumidentitātes krustpunktiem skat. arī izdevumu: “Zappone”: Brothers, 
Michael (2003). “It’s not just about Ramps and Braille: Disability and Sexual Orientation” (Ne 
tikai par invalīdu uzbrauktuvēm un neredzīgo rakstu: invaliditāte un dzimumorientācija), 49.–
69. lpp. Par vecuma un dzimumorientācijas krustpunktiem skat. izdevumu: Loudes, Christine 
(2003). “Learning to grow up. Young Lesbians, Gay and Bisexual People in Northern Ireland” 
(Mācīties, lai pieaugtu. Jaunās lesbietes, geji un biseksuālie cilvēki Ziemeļīrijā). 

377K. Zappone (ed) (2003). “Re-thinking Identity The Challenge of diversity” (Pārvērtējot 
identitāti. Daudzveidības problēma), izdevis Apvienotais līdztiesības un cilvēktiesību forums, 
147. lpp.; un Valsts invaliditātes iestāde (2005). “Disability and Sexual Orientation: A 
Discussion Paper” (Invaliditāte un dzimumorientācija. Diskusiju dokuments), Dublinā, “NDA”. 

378 Skat., piemēram: Neal, C. and Davies, D. (eds) (2000). “Issues in Therapy with lesbian, gay, 
bisexual and transgender clients” (Problēmas terapijā, kas rodas, strādājot ar lesbietēm, 
gejiem, biseksuāļiem un transpersonām kā klientiem), “Pink Therapy” 3. sērija. 
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„Es neliedzos, [ka esmu homoseksuāls,] ja kāds noprasa tieši, un Panbladet [geju 
žurnāls] man vienmēr atrodas uz galda. Bet citādi šī nav tā vieta, kur Jūs 
varat atklāti runāt par savu seksualitāti. Sāks vēl baumot. Protams, būtu 
drošāk un draudzīgāk dzīvot kopā ar citiem gejiem.”379 (Kāds vīrietis, 73, 
Dānija.) 

 

Saskaņā ar LGBT NVO GLEN sniegto informāciju Īrijā veco ļaužu mītnēs 
viendzimuma attiecības bieži netiek atzītas, un gados vecās LGBT personas 
bieži klusē un pašizolējas, baidoties no diskriminācijas un sociālās izolācijas.380 
Piemēram, iemītniekam, kas skumst par sava partnera nāvi, var nebūt 
institucionālā vai atbalsta tīkla, uz ko balstīties.381 Vācijas pētījums382 atklāja, ka 
LGBT personas dziednīcās saskaras ar negatīviem stereotipiem, ko pauž 
personāls un citi iemītnieki. 

Paraugprakse: 2008. gadā tika īstenots izpētes projekts, kas saistīts ar 
stratēģijas izstrādi attiecībā uz t, kā uzlabot daudzveidību veco ļaužu 
veselības aprūpes iestādēs, un šo pētījumu veica Kopenhāgenas 
universitātes Gerontoloģijas fakultāte, analizējot gados veco geju un 
biseksuāļu stāvokli.383 

Secinājumi  

Cilvēki ar vairākām identitātēm var piedzīvot sociālu izolāciju, kas var radīt 
papildu grūtības, bet var arī veicināt „vairāku pamatu” kopienu un NVO 
izveidošanu. 

Diskrimināciju un atstumtību dažādos veidos var izjust invalīdi, gados veci un 
pie etniskām vai reliģiskām minoritātēm piederošas LGBT personas. Etniskās 
minoritātes viņu pašu etniskās minoritātes kopienā apdraud diskriminācija 
dzimumorientācijas vai dzimumidentitātes dēļ, bet LGBT kopienā – 
diskriminācija saistībā ar piederību savai rasei vai etniskai kopai. LGBT 
personas, kas ir invalīdi, var izjust „aseksualizāciju” cita starpā arī no savu 
aprūpētāju puses un no pašiem LGBT kopienas locekļiem. Turklāt LGBT telpu, 
bāru un sapulču vietu nepieejamība apgrūtina LGBT personu, kuras ir invalīdi, 
piedalīšanos LGBT kopienas dzīvē. 

379 Citēts: L. E. Frank. Leif i Lyngby. “Panbladet”, 2004. gada novembrī, 10. lpp. 
380 Tiešā tikšanās ar “GLEN” (Īrijā, 2008. gada 3. aprīlī). 
381 Tiešā tikšanās ar “GLEN” (Īrijā, 2008. gada 3. aprīlī). 
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 Dānijas valsts pārskats. 
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Dažas LGBT personas, kas atrodas aprūpes centros, saskaras ar sociālu 
izolāciju un stereotipiem no personāla un citu iemītnieku puses.  
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II DAĻA. Transpersonu īpašās 
problēmas  
Šajā nodaļā ir sniegts pārskats par transpersonu stāvokli ES attiecībā uz 
transfobiju un diskrimināciju.  

Kas ir transfobija?  

Transfobija nav plaši lietots termins, un to bieži saista ar plašākām diskusijām 
par homofobiju.384 Šobrīd transfobiju var raksturot kā iracionālas bailes no 
dzimuma neatbilstības vai dzimuma normu pārkāpšanas, piemēram, bailes vai 
nepatika pret vīrišķīgām sievietēm, sievišķīgiem vīriešiem, tiem, kas ģērbjas 
pretējā dzimuma drēbēs, transpersonām, transseksuāļiem un citām personām, 
kuras nepakļaujas esošajiem dzimuma stereotipiem par dzimumu, kāds tām bija 
piedzimstot. Vārda „fobija” izmantošana šajā saistībā nav domāta, lai norādītu, 
ka transfobiska persona un/vai transfobijas upuris cieš no kādiem 
traucējumiem.385  

Transfobija var izpausties dažādi: kā personiska transfobija, kas attiecas uz 
personu vai konkrētu personu grupu, kam piemīt transfobija. Tā var izpausties 
kā vardarbība un/vai kā izteikta diskriminācija („Jūs nedabūsiet darbu, jo esat 
trans...”), izteikta atstumtība („trans... personām ieeja liegta”). Institucionalizētā 
transfobija ir netiešāks atstumtības paveids („mums nav nekas pret 
transpersonām, bet visām meitenēm ir jāvalkā kleitas/Jūs nevarat mainīt savu 
dzimšanas apliecību/mēs Jūs sauksim par kungu, jo Jūsu identitātes kartē 
norādīts, ka esat vīrietis”). Visbeidzot, iekšēji pieņemtā transfobija ir 
transpersonu apzināta vai neapzināta pārliecība, ka viņi ir kaut kas 
mazvērtīgāks.386  

Tiesiskā aizsardzība387  

384 2006. gada 16. janvārī Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju par homofobiju Eiropā, un tajā 
terminā “homofobija” tika iekļauta arī diskriminācija dzimumidentitātes dēļ. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do;jsessionid=4DB2429ABF36AA0D33AF2F8C0
9062763.node2?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2006-0018 (12.12.2008.).  

385 Hill, D and Willoughby, B. (2005). “The Development and Validation of the Genderism and 
Transphobia Scale, in Sex Roles” (Dzimuma radīto aizspriedumu un transfobijas mēroga 
attīstība un validācija dzimuma lomās), 53. sēj., Nr. 7.–8., 2005. gada oktobrī, Nīderlandē, 
“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” (Stāvoklis ES dalībvalstīs 
attiecībā uz transfobiju un diskrimināciju dzimumidentitātes un/vai dzimumpašizpausmes dēļ), 
Dānijas Cilvēktiesību institūts. 

387 Šī nodaļa ir balstīta uz pārskatu: Homofobija un diskriminācija ES dalībvalstīs 
dzimumorientācijas dēļ. 1. daļa. Tiesiskā analīze. Pamattiesību aģentūra, 2008., 123.–137. un 
153.–154. lpp. 
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Detalizēta analīze par tiesisko aizsardzību, ko ES un valstu tiesiskajās sistēmās 
piemēro transpersonām, ir atrodama Pamattiesību aģentūras publicētajā 
pārskatā „Homofobija un diskriminācija ES dalībvalstīs dzimumorientācijas 
dēļ. 1. daļa – Tiesiskā analīze”. Īss pārskats tiek sniegts arī šeit, lai pamatotu 
pārējos šajā nodaļā apskatītos jautājumus. Var teikt, ka ES dalībvalstīs izmanto 
trīs galvenos aizsardzības instrumentus pret diskrimināciju, kas balstīta uz 
transpersoniskumu.  

Pirmkārt, var skaidrot tā, ka diskriminācija, kas balstīta uz dzimuma maiņu, 
atbilst diskriminācijai, kas balstīta uz dzimumu, tādēļ tai var piemērot 
instrumentus, kas aizliedz diskrimināciju starp vīriešiem un sievietēm. Šajā 
kategorijā ietilpst trīspadsmit ES dalībvalstis (Beļģija, Dānija, Francija, Īrija, 
Itālija, Latvija,388 Nīderlande,389 Austrija,390 Polija, Slovākija,391 Somija, 
Zviedrija un Apvienotā Karaliste).392  

Otrkārt, var skaidrot tā, ka tā sakrīt ar diskrimināciju dzimumorientācijas dēļ. 
Šajā kategorijā ietilpst divas dalībvalstis (Vācija393 un Spānija). 

Treškārt, to var skaidrot kā atbilstošu vispārējam diskriminācijas aizliegumam, 
īpaši neuzsverot dzimumu vai dzimumorientāciju kā aizlieguma pamatu. Tā 
rodas tiesiska neskaidrība par to, kā precīzi aizsargāt transpersonas no 
diskriminācijas. Šajā kategorijā ietilpst vienpadsmit dalībvalstis (Bulgārija, 
Čehijas Republika, Igaunija, Grieķija, Kipra, Lietuva, Luksemburga, 
Malta, Portugāle, Rumānija un Slovēnija). 

388 Latvija – Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departaments/A42229505 SKA – 5/2008 (14.01.2008.). 

389 Leeuwarden apelācijas tiesa, 13.01.1995., NJ 1995, Nr. 243 un, piemēram, ETC atzinumi Nr. 
1998-12 un 2000-73. 

 

 390 Austrija – Erläuterungen [paskaidrojuma raksts]/ RV 415dB XXIII. GP, pieejams 
tīmekļa vietnē: http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/I/I_00415/fname_096505.pdf 
(08.01.2008.) (paskaidrojumi pievienoti valdības tiesību aktam, ar ko pārņem Padomes 
Direktīvu Nr. 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi 
pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi 
un pakalpojumu sniegšanu). 

391 Slovākija – Pretdiskriminācijas likums Nr. 365/2004 6. panta 3. punkta a) apakšpunkts 
(20.05.2004.). 

392 Lielbritānijā attiecīgie noteikumi ir iekļauti 1975. gada Dzimumdiskriminācijas likumā (DDL), 
kas grozīts ar 1999. gada Dzimumdiskriminācijas (dzimuma izšķiršanas) noteikumiem. 
Ziemeļīrijā aizsardzību nodrošina 1976. gada Dzimumdiskriminācijas (ZĪ) rīkojums (DDR), kas 
grozīts ar 1999. gada Dzimumdiskriminācijas (dzimuma izšķiršanas) noteikumiem (ZĪ). 

 Apvienotajā Karalistē ir noteikts arī, ka gadījumos, kad persona iegūst Dzimuma atzīšanas 
sertifikātu, ko paredz 2004. gada Dzimuma atzīšanas likums (DAL), šo personu nebūs likumīgi 
diskriminēt citādi, kā vien pamatojoties uz apstākļiem, kuri tiek likumīgi piemēroti jebkurai 
citai personai, kas pieder attiecīgajam pirmās personas jauniegūtajam dzimumam (pastāv tikai 
viens izņēmums: organizēta reliģija ir tiesīga diskriminēt, ja ir kādi patiesi reliģiski iemesli 
atteikties nodarbināt transpersonu, pat ja šī persona ir ieguvusi Dzimuma atzīšanas sertifikātu). 

393 Skat. paskaidrojuma rakstu Vispārīgajam likumam par vienādu attieksmi. – “Bundestag”, 
publikācijas Nr. 16/1780. – 31. lpp. 
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Visbeidzot, Ungārija risina jautājumus par diskrimināciju, kas balstīta uz 
transpersoniskumu un dzimuma identitāti, saskaņā ar savu Likumu par vienādu 
attieksmi.394 

394 Transpersonas var aizsargāt no diskriminācijas vispārīgā nozīmē, ja pret tām izturas citādi nekā 
pret citām tā paša jauniegūtā dzimuma personām. Ungārijā Likums par vienādu attieksmi 
(Ungārija/2003 évi CXXV Törvény/28.12.2003.) paredz dzimumidentitāti kā vienu no 
diskriminācijas pamatiem (8n pants) (Ungārija/2003 évi CXXV Törvény/28.12.2003.). 
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Transpersonu diskriminācijas iedalījums kategorijās 

 
 

Attieksme pret transpersonām 

 Ievietojiet tulkojumu  Ievietojiet tulkojumu 
Country Results Valstu rezultāti Lithuania Lietuva 
The Netherlands  Nīderlande Italy Itālija 
Sweden Zviedrija Finland Somija 
Denmark Dānija Portugal Portugāle 
Austria Austrija Slovenia Slovēnija 
Belgium Beļģija Estonia Igaunija 
Spain Spānija Hungaria Ungārija 
Germany Vācija Slovakia Slovākija 
Luxembourg Luksemburga Bulgaria Bulgārija 
France Francija Greece Grieķija 
United Kingdom Apvienotā Karaliste Cyprus Kipra 
European Union (27) Eiropas Savienība (27) Latvia Latvija 
Ireland Īrija Romania Rumānija 
Czech Republic Čehijas Republika Malta Malta 
Sex discrimination Dzimuma diskriminācija 
Sexual orientation discrimination Diskriminācija pēc dzimumorientācijas 
Legal uncertainly Tiesiskā neskaidrība 
Sexual identify discrimination Diskriminācija pēc dzimumidentitātes 

 
 
Trūkst Eiropas mēroga zinātnisko datu par sabiedrības attieksmi pret 
transpersonām. Tomēr ir pieejami daži Eiropas mēroga pētījumi veselības 
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aprūpes nozarē, kas pievēršas to transpersonu pieredzei, kuras bija pakļautas 
transfobiskai attieksmei (skat. nodaļu par veselības aprūpi). Dažās dalībvalstīs ir 
pieejami līdzīgi pētījumi par citām nozarēm; arī tie ir citēti attiecīgajās 
nodaļās.395 

Daži pētījumi par negatīvo attieksmi pret transpersonām, piemēram, kāds 
pētījums396, kurā iesaistījās 151 psiholoģijas un inženierzinātņu students 
Lielbritānijā, un vēl kāds, kurā iesaistījās 407 bakalaura un maģistratūras 
studenti, atklāja, ka cita starpā transfobija laikam ir cieši saistīta ar reliģisko, 
autoritāro un heteroseksuālo attieksmi, ar ticību dzimumidentitātes bioloģiskam 
pamatam un mazu iepriekšēju saskari ar dzimuma minoritātēm. 

Lielākā daļa pētījumu par transpersonām aprobežojas ar dzimumidentitātes un 
dzimuma maiņas medicīniskajiem aspektiem. Tomēr vairākās Eiropas valstīs ir 
veikti pētījumi tieši par transfobiju, ievērojamākais no tiem ir pētījums 
„Dzimuma uzliktais slogs”397, kurā piedalījās 872 pašidentificēti respondenti 
transpersonas un kurā tika iegūti ļoti līdzīgi rezultāti. Vispārīgie šā pētījuma 
rezultāti atklāja, ka transpersonu stāvoklis visās minētajās valstīs ir bēdīgs. 
Kāds Eiropas mēroga pētījums398 notika 2007. gadā, un tajā tika apkopoti dati 
par 2700 transpersonām visā Eiropā, tomēr līdz šim finansējuma ir pieticis tikai 
ierobežotai datu analīzei, proti, par tiesisko stāvokli un situāciju veselības 
aprūpē. Izvērtējot šo pētījumu, atklājas tendence un vēlme veikt augstas 
kvalitātes labi finansētus pētījumus tajās dalībvalstīs, kurās ir izteikta 
transpersonu kustība, piemēram, Apvienotajā Karalistē un Somijā. Lielā daļā 
Eiropas, jo īpaši ES dienvidu un austrumu daļā, vispār nav nekādu publicētu 
zinātnisku pētījumu par transfobijas jautājumiem.  

Dalībvalstu līmenī visplašākie pētījumi par sabiedrības attieksmi ir veikti 
Skotijā, kurā jautājumi par transseksuāļiem tika iekļauti liela mēroga zinātniskā 
apsekojumā, kas bija balstīta uz 1594 pieaugušo lielu mērķa grupu.399 Tajā 
secināts, ka „diskriminējoša attieksme pret dažām grupām ir izplatītāka nekā 

395 Justus Eisfeld (2008). “The situation concerning transphobia and discrimination on grounds of 
gender identity and/or gender expression in the EU Member States” (Situācija ES dalībvalstīs 
attiecībā uz transfobiju un diskrimināciju dzimumidentitātes un/vai dzimumpašizpausmes dēļ). 
Dānijas Cilvēktiesību institūts, 12. lpp. 

396 Tee, N, Hegarty, P (2006). “Predicting Opposition to the Civil Rights of Trans Persons in the 
United Kingdom” (Paredzot iebildumus pret transpersonu pilsoņu tiesībām Apvienotajā 
Karalistē), izdevumā: “Journal of Community & Applied Social Psychology”, Nr. 16., 70.–
80. lpp., “Wiley InterScience”. 

397 Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007). “Engendered Penalties: Transgender and Transsexual 
People’s Experiences of Inequality and Discrimination” (Dzimuma uzliktais sods: transpersonu 
un transseksuāļu piedzīvotā nelīdztiesība un diskriminācija), 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” (Transpersonu izpēte Eiropā: tiesiskais 
apsekojums, koncentrējoties uz transpersonu pieredzi veselības aprūpes sistēmā), Briselē, 
“ILGA-Europe”. 

399 Bromley, C, Curtice, J, Given, L (2007). “Attitudes to discrimination in Scotland: 2006” 
(Attieksme pret diskrimināciju Skotijā 2006. gadā), “Scottish Social Attitudes Survey”, 
Edinburgā, “Scottish Government Social Research”. 
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pret citām. Tā īpaši bieži skar čigānus (romus) un īru trevellerus, kā arī 
personas, kurām ir veikta dzimuma maiņas operācija (šo aprakstu ir paredzēts 
attiecināt uz transpersonām)”.400 To īpaši pamato tas, ka 50procenti aptaujāto 
respondentu apgalvoja – „viņi nebūtu apmierināti, ja kāds radinieks veidotu 
ilgtermiņa attiecības ar transseksuālu personu”. Turpmākā analīze parādīja, ka 
negatīva attieksme pret transpersonām ir izplatīta visā sabiedrībā, bet visvairāk 
– starp neizglītotiem reliģiski noskaņotiem vīriešiem 65 gadu vecumā un 
vecākiem. Tomēr 44 procenti respondentu, kuri piekrita, ka Skotiju vajadzētu 
atbrīvot no visa veida aizspriedumiem, būtu neapmierināti, ja viņu rados būtu 
transseksuāļi.401  

Iepriekš minētajā Lielbritānijas pētījumā, kurā piedalījās 151 britu psiholoģijas 
un inženierzinātņu students un kurā pētīja prognozes par iespējamiem 
iebildumiem pret transpersonu tiesībām, visos pētījuma tematos atklājās augsta 
līmeņa transfobija.402  

Elektroniskajā aptaujā, kas aptvēra LGBT NVO, valstu līdztiesības 
organizācijas un valsts iestādes, ieinteresētajām pusēm tika jautāts par to, cik 
lielā mērā transpersonas tiek atzītas viņu valstī. Aptaujā atklājās, ka 73 procenti 
respondentu uzskata – transpersonas netiek atzītas vispār vai tiek atzītas 
ierobežotā mērā.  

Paraugprakse: Itālijā Turīnas pilsētas domes LGBT dienests, vietējā 
LGBT asociācija Groupa Luna un trīs mākslas skolas apvienoja spēkus, lai 
organizētu konkursu šajās trīs skolās par plakātu komplekta sagatavošanu, 
vēršoties pret geju un transseksuāļu diskrimināciju. Šie plakāti tika 
izvietoti pilsētas ielās un vietējā sabiedriskajā transportā. Uzvarējušajā 
plakātā bija attēlots melnu un baltu aitu bars, un starp tām bija viena aita 
rozā krāsā, kas simbolizēja „minoritāti starp minoritātēm” (t. i., 
transseksuālismu). Plakāts tika plaši izplatīts. Līdzīgas iniciatīvas ir 
aizsāktas arī citās Itālijas pilsētās.403 Uzvarējušo plakātu un arī visus 
pārējos var apskatīt vietnē: 
www.comune.torino.it/politichedigenere/man/index.htm 

 

Paraugprakse: Apvienotajā Karalistē Skotijas izpildvara četrus gadus 
(2007.–2011.) piešķirs līdzekļus 75 000 euro gadā, lai finansētu pilna 
termiņa valsts mēroga Skotijas Transpersonu alianses projektu, kas sniegs 
atbalstu politikas un labas prakses materiālu izstrādē Skotijas valsts 

400 Bromley, C, Curtice, J, Given, L (2007). “Attitudes to discrimination in Scotland: 2006” 
(Attieksme pret diskrimināciju Skotijā 2006. gadā), “Scottish Social Attitudes Survey”, 
Edinburgā, “Scottish Government Social Research”, ix lpp. 

401 Bromley, C, Curtice, J, Given, L (2007). “Attitudes to discrimination in Scotland: 2006” 
(Attieksme pret diskrimināciju Skotijā 2006. gadā), “Scottish Social Attitudes Survey”, 
Edinburgā, “Scottish Government Social Research”. 

402 E-pasta vēstuļu apmaiņa ar P. Hegarty, 2008. gada 12. jūnijā. 
403 Itālijas valsts pārskats. 
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iestādēm, darba devējiem un valsts organizācijām, kā arī lai stiprinātu 
transpersonu kopienas aktīvistu spējas un veicinātu transpersonu 
integrāciju Skotijas sabiedrībā.404 

Izturēšanās pret transpersonām ģimenēs 

„Atklāšanos” savai ģimenei par problemātisku uzskata faktiski visas 
transpersonas. Kaut arī pārsvarā dati par šīs problēmas mērogu nav pieejami, 
pētījumā „Dzimuma uzliktais slogs” ir konstatēts, ka 45 procenti respondentu ir 
piedzīvojuši attiecību saraušanu ar savām ģimenēm, 37 procenti informēja par 
izjūtu, ka ir izslēgti no ģimenes dzīves, bet 36 procentiem ir tādi ģimenes 
locekļi, kas transpersoniskuma dēļ ar viņiem nesarunājas.405 

Skotijas aptaujā par transpersonu pieredzēto 46 procenti respondentu ziņoja par 
transfobiskiem pāridarījumiem mājas apstākļos – pamatā tie bija vārdiski 
aizskārumi. Tomēr plaši pārstāvēta bija arī draudīga izturēšanās (17 procenti), 
fiziska ietekmēšana (11 procenti) un seksuāla izmantošana (četri procenti).406 
Zviedrijas aptaujā 32 procenti transpersonu respondentu teica, ka savā dzīvē ir 
zaudējuši emocionālo atbalstu, salīdzinot ar 19 procentiem homoseksuālo 
respondentu un aptuveni 10 procentiem heteroseksuālo respondentu. 
Piecpadsmit procenti zaudēja praktisko atbalstu, salīdzinot ar četriem 
procentiem heteroseksuālo iedzīvotāju un deviņiem procentiem homoseksuālo 
cilvēku. Visbeidzot, 37 procenti transpersonu informēja, ka ir zaudējušas 
lielākās daļas citu cilvēku uzticību.407 Ungārijā „atraidījums bija visbiežāk 
minētā ģimenes reakcija… Pēc vairākiem cīņas gadiem daži saņēma praktiskus 
atzīšanas apliecinājumus”.408 Zviedrijā ne visas transpersonas ir atklātas par 
savu dzimumidentitāti izcelsmes ģimenē – aptuveni 80 procenti to, kas 

404 Skotijas Transpersonu alianse (2008). “Transgender Experiences in Scotland – Research 
Summary” (Transpersonu pieredze Skotijā – Pētījuma kopsavilkums), Edinburgā, “Equality 
Network”, 3. lpp. 

405 Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007). “Engendered Penalties: Transgender and Transsexual 
People’s Experiences of Inequality and Discriminatio” (Dzimuma uzliktais sods: transpersonu 
un transseksuāļu piedzīvotā nelīdztiesība un diskriminācija), Wetherby, “The Equalities 
Review”, 68. lpp. 

406 Skotijas Transpersonu alianse (2008). “Transgender Experiences in Scotland – Research 
Summary” (Transpersonu pieredze Skotijā – Pētījuma kopsavilkums), Edinburgā, “Equality 
Network”, 11. lpp. 

407 Statens Folkshälsoinstitut (2005). Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation, Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer, Östersund, “FHI”, 33f lpp. 

408 Solymár, B, Takács, J (2007). “Wrong Bodies and Real Selves: Transsexual People in the 
Hungarian Social and Health Care System” (Nepareizi ķermeņi un patiesi “Es”. Transseksuāli 
cilvēki Ungārijas sociālajā un veselības aprūpes sistēmā), izdevumā: Kuhar, R, Takács, J (eds.) 
(2007). “Beyond the Pink Curtain; Everyday Life of LGBT People in Eastern Europe” (Aiz rozā 
aizkara: LGBT cilvēku ikdienas dzīve Austrumeiropā). – Ļubļanā, “Mirovni Institut”, 153. lpp. 
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dzimušas 20. gadsimta sesdesmitajos gados vai vēlāk, un 54–60 procenti to, 
kuras dzimušas pirms 20. gadsimta sesdesmitajiem gadiem.409  

Noziegumi, kas izdarīti uz naida pamata 

Ir maz informācijas par mērogu, kādā noziegumi, kas izdarīti uz naida pamata, 
tiek vērsti pret transpersonām Eiropas Savienībā. Par šo tematu nav izpētes datu 
nevienā ES dalībvalstī. Tomēr ir pazīmes, ka transpersonas dzīves laikā ļoti 
bieži kļūst par noziegumu, kas izdarīti uz naida pamata, upuriem, ar to saprotot 
gan vajāšanu, iebiedēšanu un vārdiskus aizskārumus, gan fizisku vardarbību, 
seksuālus uzbrukumus un pat slepkavības. Kā iepriekš teikts, Eiropas 
Parlaments ir konstatējis pret lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu 
(LGBT) kopienu vērstu naida pilno izteikumu izplatīšanos daudzās Eiropas 
valstīs.410 EDSO ziņojumā „Noziegumi, kas izdarīti uz naida pamata, EDSO 
reģionā: incidenti un reakcija” informēja, ka „homofobiski noziegumi, kas 
izdarīti uz naida pamata, bieži ir īpaši nežēlīgi un brutāli. Nereti tie ir saistīti ar 
smagu piekaušanu, spīdzināšanu, sakropļošanu, kastrāciju un pat seksuāliem 
uzbrukumiem. Tie ļoti bieži var beigties ar nāvi. Šķiet, ka šajā kategorijā 
transpersonas ir pat vēl vieglāk ievainojamas.”411 

Vairāku pēdējo gadu laikā līdz valsts un starptautiskajiem plašsaziņas 
līdzekļiem ir nonākušas daudzas lietas par noslepkavotām transpersonām. 
Vislielāko uzmanību piesaistīja Porto pilsētas (Portugālē) transseksuāļa lieta, 
kuru pusaudžu grupa spīdzināja, izvaroja un iemeta pamestā šahtā 
nomiršanai.412 Arī citas līdzīgas slepkavību lietas, Hāgā, Nīderlandē, 
2007. gadā413 un vēlreiz Portugālē 2008. gadā414, arī nonāca starptautisko ziņu 
aģentūru uzmanības lokā. Taču patiesais transpersonu slepkavību skaits saistībā 
ar viņu dzimumidentitāti nav zināms.  

 
 

409 Statens Folkshälsoinstitut (2005). Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation, Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer, Östersund, “FHI”, 37. lpp. 

410 Eiropas Parlamenta rezolūcija par homofobiju Eiropā. Pieņemta 2007. gada 26. aprīlī, 
P6_TA(2007)0167. 

411 EDSO/DICTB (2007). “Hate Crimes in the OSCE Region: Incidents and Responses” 
(Noziegumi, kas izdarīti uz naida pamata, EDSO reģionā: incidenti un reakcija). Gada pārskats 
par 2006. gadu, Varšavā, EDSO/DICTB, 53f lpp. 

412 EDSO/DICTB (2007). “Hate Crimes in the OSCE Region: Incidents and Responses” 
(Noziegumi, kas izdarīti uz naida pamata, EDSO reģionā: incidenti un reakcija). Gada pārskats 
par 2006. gadu, Varšavā, EDSO/DICTB, 54. lpp. 

413 AD Den Haag (2007). Travestiet overleden na mishandeling. Hāgā, “Algemeen Dagblad”, 
2007. gada 19. aprīlī. Pieejams tīmekļa vietnē: 
http://www.ad.nl/denhaag/stad/article1295771.ece; vreerBlog (2007). RIP Henriëtte Wiersinga. 
Pieejams tīmekļa vietnē: http://www.vreer.net/wordpress/archives/78 (12.06.2008.). 

414 Diário de Notícias (2008). Transsexual assassinada um ano depois de Gisberta, Lisabonā, 
“Diário de Notícias”, 01.03.2008. Pieejams tīmekļa vietnē: 
http://dn.sapo.pt/2008/03/01/cidades/transexual_assassinada_ano_depois_gi.html (12.06.2008.). 
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Paraugprakse: pēc satraucošās slepkavības 2006. gadā Portugālē Panteras 
Rosas pievērsa sabiedrības uzmanību šim šaušalīgajam notikumam un 
cīnījās pret minētā nozieguma tendencioziem atspoguļojumiem plašsaziņas 
līdzekļos, ko īstenoja baznīcas vadītāji un sabiedrības pārstāvji. Sadarbībā 
ar organizāciju TransGender Europe un citām transpersonām draudzīgām 
organizācijām viņi organizēja kampaņu daudzās valodās, pieprasot 
plašāku informēšanu par šo problēmu un tiesas procesu. Apvienotās pūles 
raisīja sabiedrībā diskusijas par „noziegumiem, kas izdarīti uz naida 
pamata”, pievēršot lielāku uzmanību agresoriem, nevis upuriem.415  

Viens no nedaudzajiem piemēriem par to, ka policija īpaši reģistrē transfobisku 
vardarbību, ir sastopams Apvienotajā Karalistē, Ziemeļīrijā, kur policija 
reģistrē transfobiskus noziegumus, kas izdarīti uz naida pamata.416 Paziņotais 
incidentu skaits, kuros iesaistīta transfobiska vardarbība, Ziemeļīrijā bija 
samērā zems, tikai 32 transfobiski gadījumi, kas paziņoti 2006./2007. gadā, un 
septiņi incidenti 2007./2008. gadā.  

Turpretim izrādās, ka pašu transpersonu paziņotais transfobiskas vajāšanas un 
vardarbības līmenis ir ļoti augsts. Pētījumā „Dzimuma uzliktais slogs” 
73 procenti transpersonu respondentu informēja par negatīvām piezīmēm, 
vārdisku, fizisku vai seksuālu aizskaršanu vai draudiem.417 Zviedrijā 
41 procents no 374 transpersonu respondentiem liela mēroga pētījumā par 
LGBT cilvēku veselību ziņoja par to, ka ir kļuvuši par upuriem agresīvai rīcībai 
vai uzvedībai pēdējo trīs mēnešu laikā, salīdzinot ar 30 procentiem geju. 
Divpadsmit procenti transpersonu, salīdzinot ar sešiem procentiem 
homoseksuālo respondentu, ziņoja par atkārtotiem pāridarījumiem. Trešdaļa 
transpersonu respondentu informēja, ka ir kļuvuši par vajāšanas upuriem kādā 
savas dzīves brīdī, bet viena trešdaļa šīs grupas ziņoja par attiecīgu pieredzi 
pēdējā gada laikā.418 Citā aptaujā Zviedrijā 59 procenti transpersonu 
respondentu informēja, ka baidās no vajāšanas un vardarbības savas 
dzimumidentitātes dēļ, toties homoseksuālie vīrieši un sievietes (45 procenti) un 
biseksuāļi (39 procenti) minēja mazākus skaitļus.  

Nav pieejami pētījumu dati Eiropas mērogā par to, kā policijas un medicīnas 
darbinieki izturas pret transpersonām, kas kļuvušas par noziegumu upuriem, 
kad viņi ziņo par šiem noziegumiem iestādēm. Taču 18,5 procenti transpersonu 

415 Informācija, ko sniedza “Transgender Europe” konsultatīvā apaļā galda diskusijā par 
homofobijas un transfobijas apkarošanu ES, 2008. gada jūnijā, Kopenhāgenā. 

416 “PSNI Statistics” (2008). Gada statistiskais pārskats. Statistikas pārskats Nr. 3. – Naida 
incidenti un noziegumi no 2007. gada 1. aprīļa līdz 2008. gada 31. martam, Belfāstā, “PSNI”, 
2008. 

417 Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007). “Engendered Penalties: Transgender and Transsexual 
People’s Experiences of Inequality and Discrimination” (Dzimuma uzliktais sods: transpersonu 
un transseksuāļu piedzīvotā nelīdztiesība un diskriminācija), Wetherby, “The Equalities 
Review”, 53. lpp. 

418 Statens Folkshälsoinstitut (2005). Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation, Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer, Östersund, “FHI”. 
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respondentu pētījuma „Dzimuma uzliktais slogs” ietvaros minēja, ka pēc 
vēršanās policijā Apvienotajā Karalistē ir jutuši, ka pret viņiem nav 
izturējušies pareizi. Kopumā 33,5 procenti Apvienotās Karalistes transpersonu 
respondentu šajā pētījumā atzina, ka nav pārliecināti par to, ka policijas 
pārstāvji pret viņiem izturēsies atbilstoši, ja viņiem vajadzēs policijas 
palīdzību.419 Protams, šāds uzticības trūkums policijai ietekmē to, cik lielā mērā 
transpersonas, kas ir upuri, ziņo par noziegumiem. 

Paraugprakse: Apvienotajā Karalistē Ziemeļīrijas policija regulāri ziņo par transfobiskiem 
noziegumiem, kas izdarīti uz naida pamata. Policijas statistikas paziņojumā presei varam lasīt: 
„Attiecībā uz incidentiem, ko izraisījis naids un kas reģistrēti 2007./.2008. gada laikā, visbiežāk bija 
sastopami sektantiskie incidenti (1584), tiem sekoja rasisma motivētie notikumi (976), homofobijas 
izpausmes (160), ar pārliecību un reliģiju saistītie noziegumi (68), tad invaliditātes (49) un transfobijas 
(7) motivēti incidenti. 420 

 

Pulcēšanās brīvība 

Vienīgajā Eiropas līmeņa transpersonu grupu un indivīdu tīklā TransGender 
Europe ietilpst galvenokārt vietējās grupas. Eiropā nav veikti pētījumi par 
transpersonu grupām vai tīkliem. 

Transpersonu NVO lielāks spēks ir tajās valstīs, kurās ir senākas transpersonu 
emancipācijas tradīcijas un pastāv citas sociālās kustības, piemēram, 
Apvienotajā Karalistē un Nīderlandē. Turpretim Dienvidu un Austrumu 
Eiropā grūti klājas visām NVO, kuras strādā ar transpersonām. Kā liecina pat 
anekdotiski gadījumi, problēmas var radīt transpersonu grupu stabilitāte, jo 
grupu locekļiem pašapziņu bieži liek zaudēt pašu personiskā diskriminācijas 
pieredze, kā arī atbalsta trūkums. Tādēļ nereti šajās grupās ir vērojamas iekšējas 
cīņas un nevienprātīga darbība, un tas apdraud minēto emancipācijas kustību 
panākumus.  

To apstiprina valsts mēroga transpersonu organizāciju liecības Beļģijā421 un 
Nīderlandē.422 Tikai dažās atsevišķās valstīs, piemēram, Somijā423 un 

419 Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007). “Engendered Penalties: Transgender and Transsexual 
People’s Experiences of Inequality and Discrimination” (Dzimuma uzliktais sods: transpersonu 
un transseksuāļu piedzīvotā nelīdztiesība un diskriminācija), Wetherby, “The Equalities 
Review”, 16. lpp. 

420 “PSNI Statistics” (2008). Gada statistiskais pārskats. Statistikas pārskats Nr. 3. – Naida 
incidenti un noziegumi no 2007. gada 1. aprīļa līdz 2008. gada 31. martam, Belfāstā, “PSNI”, 
2008. 

421 Motmans, J (2006). De Transgenderbeweging in Vlaanderen en Brussel in kaart gebracht: 
Organisatiekenmerken, Netwerken en Strijdpunten, Antverpenē, “Hasselt: Steunpunt 
Gelijkekansenbeleid”; Remmerie, L (2008). Naar een Vlaams transgenderoverleg? Visie van 
transgenderbeweging en zijn potentiële partners, Ģentē, “Arteveldehogeschool”. 
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Nīderlandē,424 transpersonu grupas ir spējušas atrast finansējumu, kas tām ļauj 
pieņemt darbā pašvaldības vai sociālos darbiniekus, kuri transpersonām palīdz 
personiskā līmenī. Tomēr visām transpersonu grupām ne pārāk veicas ar 
pietiekama finansējuma piesaistīšanu, lai pieņemtu darbā pašvaldības attīstības 
vai politikas izstrādes profesionāļus. 

Nav pamata uzskatīt, ka pret transpersonu publiskajām demonstrācijām vai 
organizētajiem pasākumiem būtu vērsti kādi aizliegumi. Iespējams, iemesls ir 
tāds, ka transpersonu grupas ļoti reti organizē šādus pasākumus, jo tām 
nepietiek cilvēku un finanšu resursu, turklāt to locekļi baidās no atpazīstamības 
sabiedrībā. Nedaudzie publiskie pasākumi, kas tiek svinēti, galvenokārt notiek, 
kad tuvojas Transpersonu piemiņas diena, kurā piemin transfobisko slepkavību 
upurus, bet plašsaziņas līdzekļi tiem velta ļoti maz uzmanības. 

Paraugprakse: Eiropas Transpersonu padome reizi divos gados pulcē 
transpersonu aktīvistus no visas Eiropas. Pasākumu organizē transpersonu 
vietējās aktīvistu grupas. Transpersonu grupām tā ir vienreizēja Eiropas 
mēroga izdevība apvienot savus spēkus, nostiprināt sadarbības tīklus, 
koordinēt kampaņas, dalīties paraugpraksē un formulēt politiskās prasības 
un stratēģijas. Par to ļauj spriest lielais dalībnieku atbalsts, ko saņem 
grupas, kopienas un valstis, kuras viņi pārstāv. Padomē galvenā vērība tiek 
pievērsta transpersonu tiesībām un to iegūšanai politiskā ceļā gan ES, gan 
valstu līmenī. 2005. gadā (Vīnē, Austrijā) un 2008. gadā (Berlīnē, Vācijā) 
pasākums tika organizēts pilsētas mēru un pilsētas rajonu vadītāju 
aizbildniecībā.425  

Darba tirgus 

Pagaidām nav pamata uzskatīt, ka iestādes būtu saņēmušas kādas oficiālas 
transpersonu sūdzības par darba tirgu. Tomēr vairākās ES valstīs ir veikti 
zināmi pētījumi, kas ieskicē drūmu ainu attiecībā uz transpersonu stāvokli darba 
tirgū.  

Spānijā pētījums426, kas aptvēra 100 respondentu Pirmās dzimumidentitātes 
traucējumu klīnikā, atklāja, ka 54 procenti to ir bez darba un tikai 35 procenti 
spēja strādāt pilnas slodzes darbu, trešdaļa bija sākusi strādāt pēdējā gada laikā. 
Vairāk nekā 55 procenti bija piedzīvojuši diskrimināciju darbā vai darba 

422 Meulmeester, G, Bos, G, Spaas, J-P, Eisfeld, J (2005). Doe T Zelf - Transgenderorganisaties in 
Nederland, Amsterdamā, “Stiching T-Image”. 

423 Skat. http://www.transtukipiste.fi/en/index.html (12.06.2008.). 
424 Skat. http://www.transvisie.nu (15.06.2008.). 
425 Skat. http://tgeu.net/ (17.10.2008.). 
426 Esteva, I et al. (2001). “Social Inequalities: Demographic Characteristics of Patients Treated at 

the First Gender Identity Disorder Unit in Spain” (Sociālā nelīdztiesība: pacientu 
demogrāfiskais raksturojums, kuri ārstēti Pirmās dzimumidentitātes traucējumu klīnikā 
Spānijā). Uzstāšanās tēzes pasākumā XVII Harry Benjamin International Gender Dysphoria 
Association Symposium, Galvestonā, Teksasā, “HGIGDA”. Pieejams tīmekļa vietnē: 
http://www.symposion.com/ijt/hbigda/2001/71_eteva.htm (25.05.2008.). 
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meklējumos, un, lai izdzīvotu, 17,2 procenti bija spiesti iesaistīties bīstamās vai 
nelikumīgās darbībās. 

Skotijā Apvienotajā Karalistē pētījums427 atklāja, ka 40 procenti transpersonu 
respondentu vērtē savu cilvēkresursu vai personāla nodaļu sniegtos 
pakalpojumus kā „ļoti sliktus”, bet 53 procenti bija piedzīvojuši transfobisku 
diskrimināciju vai vajāšanu darbā. Piecpadsmit procenti bija izjutuši, ka viņu 
darba devējs neaizsargā viņu privātumu, bet 21 procentam bija nācies mainīt vai 
pamest darbu sakarā ar transfobiju. Trīsdesmit procenti respondentu dzīvoja no 
sociālajiem pabalstiem, un 20 procenti bija pašnodarbinātie.  

Apvienotajā Karalistē pētījums „Dzimuma uzliktais slogs” atklāja, ka 
23 procenti respondentu bija izjutuši vajadzību mainīt darbu savas 
transpersonas identitātes dēļ. Divdesmit diviem procentiem bija prasīts, lai viņi 
darbā izmanto savam dzimumam neatbilstošas tualetes, un tikai aptuveni 
trešdaļa informēja, ka bija varējuši izmantot tualeti bez kādām piezīmēm vai 
vajāšanas. Tikai aptuveni pret 30 procentiem darba kolēģi „izturējās ar cieņu”. 
Desmit procenti bija vārdiski aizskarti (piemēram, apsaukāti), bet seši procenti 
bija piedzīvojuši fiziskus uzbrukumus. Izskatās, ka minētās pieredzes sekas 
bijušas skarbas: 42 procenti cilvēku, kas nedzīvoja savā izvēlētajā dzimuma 
lomā, darīja tā tādēļ, ka baidījās pazaudēt darbu.428 

Līdzīgi secinājumi tika izdarīti pētījumā Somijā, kurā piedalījās 108 dalībnieki. 
Trešdaļa transvestītu respondentu labprāt izpaustu savu sievišķīgumu 
darbavietā, taču juta, ka tas nav iespējams.429 Sešpadsmit procenti no visiem 
transpersonu respondentiem bija pašnodarbinātie (salīdzinot ar trīs procentiem 
LGB respondentu), un astoņi procenti bija bezdarbnieki (salīdzinot ar trīs 
procentiem LGB respondentu). Trīsdesmit četri procenti slēpa savu 
transpersonas identitāti vai dzimuma pašizpausmi no visiem darba kolēģiem 
(salīdzinot ar 17 procentiem LGB respondentu). Četrdesmit pieci procenti 
transpersonu darbinieku slēpa no darba devējiem savu dzimuma identitāti vai 
dzimuma pašizpausmi, un 51 procents respondentu uzskatīja, ka tas rada 
spriedzi. Septiņdesmit astoņi procenti respondentu ziņoja par nepiedienīgiem 
jokiem darbavietā. Trīspadsmit procenti transpersonu respondentu bija 
piedzīvojuši diskrimināciju, stājoties darbā, 12 procenti – darba samaksas jomā, 
13 procenti – attiecībā uz turpmākās karjeras iespējām, 12 procenti – 

427 Skotijas Transpersonu alianse (2008). “Transgender Experiences in Scotland – Research 
Summary” (Transpersonu pieredze Skotijā. – Pētījuma kopsavilkums), Edinburgā, “Equality 
Network”, 14. lpp. 

428 Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007). “Engendered Penalties: Transgender and Transsexual 
People’s Experiences of Inequality and Discrimination” (Dzimuma uzliktais sods: transpersonu 
un transseksuāļu piedzīvotā nelīdztiesība un diskriminācija), 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” (Heteroseksuāli cilvēki nerunā, bet rīkojas ...? 
Diskutējot par seksualitātes un dzimuma attiecībām darbavietās), Helsinkos, Darba lietu 
ministrija. 
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informācijas pieejamības ziņā, bet 16 procenti – saistībā ar darba kolēģu un 
priekšnieku attieksmi.  

Kaut arī uz personām, kuras piedzīvo diskrimināciju saistībā ar savu dzimuma 
maiņu, vajadzētu attiekties antidiskriminācijas likumam, bieži vien dalībvalstis 
nepiemēro šos tiesību aktus transpersonām.430 Anekdotiski piemēri apliecina, ka 
tiesneši, advokāti, policijas amatpersonas un citas līdzīgas amatpersonas maz 
zina par transpersonu tiesisko aizsardzību, un izrādās, ka pat pašā transpersonu 
kopienā pietrūkst izpratnes par savām tiesībām. 

Paraugprakse tiesību aktos: Apvienotajā Karalistē sabiedriskajā sektorā 
Dzimumu līdztiesības noteikums paredz, lai visas sabiedriskās iestādes (un 
to apakšuzņēmēji) novērš nelikumīgu diskrimināciju un vajāšanu saistībā 
ar dzimumu un veicina vienādas iespējas sievietēm un vīriešiem, tostarp 
abu dzimumu transseksuālām personām. Dzimumu līdztiesības noteikums 
ir vairojis izpratni par transpersonu vajadzībām darbavietā un licis 
pieaugt to darbinieku skaitam, kurus darba devēji apmāca transpersonu 
jautājumos.431 

Izglītība 

Apvienotajā Karalistē pētījums „Dzimuma uzliktais slogs”432 atklāja, ka 
„64 procenti sieviešu ar vīriešu identitāti informēja, ka ir izjutušas zināmu 
vajāšanu vai iebiedēšanu skolā, bet 44 procenti dzimušo vīriešu ar sievietes 
identitāti skolā bija piedzīvojuši vajāšanu vai iebiedēšanu”. Tas ir daudz vairāk 
nekā līdzīgos pētījumos ziņoja geji, lesbietes vai abu dzimumu heteroseksuālās 
personas. Ne tikai vienaudži vien ir tie, kas izglītības iestādēs mudina uzsākt 
vajāšanu (par upuriem ir kļuvuši 71,6 procenti dzimušo sieviešu un 55 procenti 
dzimušo vīriešu). Ir pierādīts, ka arī skolotāji iebiedē bērnus, kuri neatbilst 
savam sākotnējam dzimumam, kā to apliecina 28,7 procenti dzimušo sieviešu 
un 21 procents dzimušo vīriešu, kuri ziņoja, ka ir izjutuši šādu aizskaršanas 
veidu. 

Paraugprakse: projekta „Studenti par transpersonu iesaistīšanu”, ko 
organizē Ziemeļvalstu LGBTQ studentu organizāciju asociācija ANSO 
(laikposmā no 2007. gada decembra līdz 2009. gada janvārim), mērķis ir 
sniegt LGBTQ studentu organizācijām informāciju par transpersonu 

430 Whittle, S, Turner, L, Combs, R, Rhodes, S (2008). “Transgender EuroStudy: Legal Survey and 
Focus on the Transgender Experience of Health Care” (Transpersonu izpēte Eiropā: tiesiskais 
apsekojums, koncentrējoties uz transpersonu pieredzi veselības aprūpes sistēmā), Briselē, 
“ILGA-Europe”. 

431 Līdztiesības un cilvēktiesību komisija (2008). “Overview of the gender equality duty, Guidance 
for public bodies working in England, Wales and Scotland” (Pārskats par dzimumlīdztiesības 
pienākumu. Rokasgrāmata valsts organizācijām, kuras strādā Anglijā, Velsā un Skotijā). 

432 Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007). “Engendered Penalties: Transgender and Transsexual 
People’s Experiences of Inequality and Discrimination” (Dzimuma uzliktais sods: transpersonu 
un transseksuāļu piedzīvotā nelīdztiesība un diskriminācija), Wetherby, “The Equalities 
Review”, 63.–65. lpp. 
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jautājumiem, veidojot, apkopojot un izplatot izglītojošus materiālus un 
lasot lekcijas. Konferencē „Studenti par transpersonu iesaistīšanu”, kas 
notika Orhūsā (Århus), Dānijā, 2008. gada 15.–21. maijā, piedalījās 
studenti LGBTQ aktīvisti no visām Ziemeļvalstīm un Baltijas jūras reģiona 
valstīm. Viens no konferences rezultātiem bija tīmekļa vietnes 
www.transweb.wordpress.com izveidošana.433  

Veselība  

Veselības aprūpes jautājumi ir īpaši nozīmīgi daudzām transpersonām, un 
vienlaikus tie rada vienu no lielākajām problēmām viņu dzīvē.  

Transpersonu veselības aprūpe  

Transpersonu veselības aprūpe (t. i., veselības aprūpe, kas ir tieši saistīta ar 
personas dzimumidentitāti) ir medicīniska nepieciešamība, un veselības aprūpes 
plānos tā būtu jāiekļauj tāpat kā citas medicīniski nepieciešamās procedūras. Uz 
šādu principu ir balstīti vairāki lēmumi, ko pieņēmusi Eiropas Cilvēktiesību 
tiesa, kā tas notika lietā van Kück pret Vāciju434 un L. pret Lietuvu.435  

Tomēr Eiropas mēroga transpersonu pētījums Transgender EuroStudy atklāj, ka 
vairāk nekā 80 procentiem respondentu tika atteikts valsts finansējums 
dzimuma maiņas hormonu procedūrām (bieži vien tā ir nepieciešamība, kas 
ilgst visu mūžu), bet 86 procentiem tika atteikts valsts finansējums ķirurģiskai 
operācijai. Vairāk nekā puse transpersonu respondentu informēja, ka paši 
finansējuši savu ārstēšanu.436  

Cits šķērslis ir informēta un pietiekami iejūtīga veselības aprūpes profesionāļa 
atrašana. Aptuveni trešdaļa respondentu teica, ka viņiem ir atteikta ārstēšana 
tādēļ, ka veselības aprūpes profesionālis neatzina dzimuma maiņu. Ceturtdaļa 
respondentu saskārās ar atteikumu, kad pirmo reizi vērsās pie ārsta vai psihiatra 
jautājumā par dzimuma maiņu.437 Apvienotajā Karalistē pētījumā „Dzimuma 

433 Skat. http://www.anso.dk/ (17.10.2008.). 
434 Eiropas Cilvēktiesību tiesa: lieta “van Kück pret Vāciju”. Pieteikuma Nr. 35968/97, 2003. gada 

12. jūnija spriedums izdevumā: Starptautiskā juristu komisija (2007). Dzimumorientācija un 
dzimumidentitāte cilvēktiesību aktos. Jurisprudences, likumdošanas un doktrināras atsauces uz 
Eiropas Padomi un Eiropas Savienību, Ženēvā, Starptautiskā juristu komisija, 36. lpp. 

435 Eiropas Cilvēktiesību tiesa: lieta “L. pret Lietuvu”. Pieteikuma Nr. 27527/03, 2007. gada 
11. septembra spriedums izdevumā: Starptautiskā juristu komisija (2007). Dzimumorientācija 
un dzimumidentitāte cilvēktiesību aktos. Jurisprudences, likumdošanas un doktrināras atsauces 
uz Eiropas Padomi un Eiropas Savienību, Ženēvā, Starptautiskā juristu komisija, 10. lpp. 

436 Whittle, S, Turner, L, Combs, R, Rhodes, S (2008). “Transgender EuroStudy: Legal Survey and 
Focus on the Transgender Experience of Health Care” (Transpersonu izpēte Eiropā: tiesiskais 
apsekojums, koncentrējoties uz transpersonu pieredzi veselības aprūpes sistēmā), Briselē, 
“ILGA-Europe”, 53ff lpp. 

437 Whittle, S, Turner, L, Combs, R, Rhodes, S (2008). “Transgender EuroStudy: Legal Survey and 
Focus on the Transgender Experience of Health Care” (Transpersonu izpēte Eiropā: tiesiskais 
apsekojums, koncentrējoties uz transpersonu pieredzi veselības aprūpes sistēmā), Briselē, 
“ILGA-Europe”, 55f lpp. 
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uzliktais slogs”438 atklājās, ka 6,3 procentiem transpersonu respondentu viņu 
ģimenes ārsts bija noraidījis lūgumu palīdzēt atrast medicīnisko speciālistu 
dzimumidentitātes jautājumos, un vēl 13,4 procenti ārstu nemaz nevēlējās 
palīdzēt. Kaut arī 80 procenti ārstu vēlējās palīdzēt, tikai 20 procenti faktiski 
varēja palīdzēt, jo viņiem bija atbilstošas zināšanas. Sešdesmit procenti vēlējās 
palīdzēt, bet viņiem nebija vajadzīgās informācijas. 

Retos gadījumos veselības aprūpes profesionāļiem bija pietiekamas zināšanas 
par transpersonu jautājumiem, lai varētu efektīvi palīdzēt. Piemēram, 
medicīniskās palīdzības sniedzēja atrašana Ungārijā, kurš vēlētos (un spētu) 
palīdzēt, ir tik sarežģīta, ka tikai visneatlaidīgākās personas spēj lauzt šo 
sistēmu. Ir ziņots arī par korupcijas gadījumiem attiecībā uz medicīnisko 
palīdzību saistībā ar transpersonu problēmām.439 Apstākļos, kad tikai daži 
medicīnas profesionāļi vēlas un faktiski pat vēl mazāks skaits spēj palīdzēt 
dzimuma maiņai nepieciešamo medicīnisko procedūru veikšanā, pastāv liela 
varbūtība, ka operācijas metodes var apdraudēt pacientu. 

Polijā attiecīgs veselības aizsardzības ministra 2003. gada rīkojums noteica, ka 
dzimuma maiņas ķirurģija ir „nestandarta veselības aprūpes pakalpojums”, tādēļ 
tas tika izslēgts no Valsts veselības fonda programmas.440  

Internetā ievietotās fotogrāfijas, kā arī anekdotiski piemēri liek domāt, ka 
ķirurģiskās iejaukšanās rezultāti kopumā ir bēdīgi, un tikai dažiem labi 
apmācītiem ķirurgiem ir pietiekama pieredze, lai pareizi veiktu šādas 
ķirurģiskas operācijas. Ungārijā pētnieki ir gājuši pat tik tālu, ka secinājuši, ka 
„transfobija un pieredzes trūkums padara drošu medicīnisko palīdzību 
nepiespējamu”.441 Gaidīšanas laiks, lai saņemtu transpersonām nepieciešamos 

438 Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007). “Engendered Penalties: Transgender and Transsexual 
People’s Experiences of Inequality and Discrimination” (Dzimuma uzliktais sods: transpersonu 
un transseksuāļu piedzīvotā nelīdztiesība un diskriminācija), Wetherby, “The Equalities 
Review”, 44. lpp. 

439 Solymár, Bence (2005). “The Situation of Transgender People in the Hungarian Social and 
Health Care System” (Transpersonu stāvoklis Ungārijas sociālajā un veselības aprūpes 
sistēmā), izdevumā: Takács J. (ed.). A lélek műtétei [Dvēseles ķirurģija], Budapeštā, “Új 
Mandátum Kiadó”; Solymár, B, Takács, J (2007). “Wrong Bodies and Real Selves: Transsexual 
People in the Hungarian Social and Health Care System” (Nepareizi ķermeņi un patiesi “Es”. 
Transseksuāli cilvēki Ungārijas sociālajā un veselības aprūpes sistēmā), izdevumā: Kuhar, R, 
Takács, J (eds.) (2007). “Beyond the Pink Curtain; Everyday Life of LGBT People in Eastern 
Europe” (Aiz rozā aizkara: LGBT cilvēku ikdienas dzīve Austrumeiropā), Ļubļanā, “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” (Transpersonu izpēte Eiropā: tiesisks 
apsekojums, koncentrējoties uz transpersonu pieredzi veselības aprūpes sistēmā), Briselē, 
“ILGA-Europe”, 34. lpp. 

441 Solymár, Bence (2005). “The Situation of Transgender People in the Hungarian Social and 
Health Care System” (Transpersonu stāvoklis Ungārijas sociālajā un veselības aprūpes 
sistēmā), izdevumā: Takács J. (ed.). A lélek műtétei [Dvēseles ķirurģija], Budapeštā, “Új 
Mandátum Kiadó”. 
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veselības aprūpes pakalpojumus, var būt ļoti ilgs: Apvienotajā Karalistē tas 
vidēji ir divi gadi.442 

Apvienotajā Karalistē Skotijas vajadzību novērtēšanas programmas ietvaros 
veiktajā apsekojumā, kas aptvēra visus veselības jomas profesionāļus, 
konstatēts, ka veselības aprūpes profesionāļu, īpaši psihiatru, sniegtā 
medicīniskā palīdzība bieži ir vienpusīga, un tai trūkst pietiekamu zināšanu par 
attiecīgo jomu.443 Ungārijā pētījums atklāja, ka garīgās veselības speciālistu 
vidū (hetero)seksistu attieksme pret dzimumidentitāti ir plaši izplatīta.444 Minētā 
attieksme nozīmē, ka ārstēšana tiek atteikta tiem transseksuāļiem, kuri: i) 
pilnībā neatbilst dzimuma stereotipiem; ii) neuzskata sevi pilnā mērā par gejiem 
vai lesbietēm; vai iii) atklāti atzīst, ka tiem nav nekāda identificējama dzimuma. 
Apvienotajā Karalistē pētījums, kas bija veltīts transpersonu pieredzei Skotijā, 
atklāja ka „izpratnes un zināšanu trūkums vispārējās psihiatrijas speciālistu vidū 
bieži veido situācijas, kad transpersonas saņem neatbilstošu medicīnisko 
palīdzību, kas tiem nepalīdz apmierināt viņu prasības un rada daudzus mēnešus 
vai pat gadus ilgu kavēšanos attiecībā uz pieredzējuša dzimuma speciālista 
novērtējuma iegūšanu”.445  

Zināšanu trūkums, ko izjūt ne tikai speciālisti, bet arī plaša sabiedrība, ir īpaši 
liela problēma saskaņā ar ziņām, ko sniedz Nīderlandes ar dzimumu saistīto 
jautājumu palīdzības centrs, kas „dzimumidentitātes problēmas” ierindo starp 
klientu desmit visbiežāk uzdotajiem jautājumiem.446 

Vispārējā veselības aprūpe 

Transpersonu saņemto vispārējo veselības aprūpi, kas nav saistīta ar viņu 
transpersoniskumu, bieži apdraud veselības jomas speciālistu aizspriedumi. 
Ceturtdaļa respondentu pētījuma EuroStudy447 ietvaros ziņoja, ka ir saņēmuši 
no veselības aprūpes profesionāļiem neapmierinošu medicīnisko palīdzību 

442 Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007). “Engendered Penalties: Transgender and Transsexual 
People’s Experiences of Inequality and Discrimination (Dzimuma uzliktais sods: transpersonu 
un transseksuāļu piedzīvotā nelīdztiesība un diskriminācija), Wetherby, “The Equalities 
Review”, 47. lpp. 

443 Skotijas vajadzību novērtēšanas programma (2001). “Transsexualism and Gender Dysphoria in 
Scotland” (Transseksuālisms un dzimuma disforija Skotijā), “Scottish Executive”. 

444 Solymár, B, Takács, J (2007). “Wrong Bodies and Real Selves: Transsexual People in the 
Hungarian Social and Health Care System” (Nepareizi ķermeņi un patiesi “Es”. Transseksuāli 
cilvēki Ungārijas sociālajā un veselības aprūpes sistēmā), izdevumā: Kuhar, R, Takács, J (eds.) 
(2007). “Beyond the Pink Curtain; Everyday Life of LGBT People in Eastern Europe” (Aiz rozā 
aizkara: LGBT cilvēku ikdienas dzīve Austrumeiropā), Ļubļanā, “Mirovni Institut”. 

445 Skotijas Transpersonu alianse (2008). “Transgender Experiences in Scotland – Research 
Summary” (Transpersonu pieredze Skotijā. – Pētījuma kopsavilkums), Edinburgā, “Equality 
Network”, 18. lpp. 

446 Rutgers-Nisso Groep (2008). “Trends in Seksualiteit in Nederland” (Seksualitātes tendences 
Nīderlandē). Wat weten we anno 2008?, Utrehtā, “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” (Transpersonu izpēte Eiropā: tiesiskais 
apsekojums, koncentrējoties uz transpersonu pieredzi veselības aprūpes sistēmā), Briselē, 
“ILGA-Europe”, 59ff lpp. 
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sakarā ar savu transpersoniskumu. Piektdaļa informēja, ka transpersonas statuss 
ir ietekmējis veidu, kādā viņi saņēmuši veselības aprūpes pakalpojumus. Tādēļ 
daudzas transpersonas norāda, ka, cik vien iespējams, izvairās no ārsta 
apmeklējumiem, baidoties no neatbilstošas izturēšanās. 

Apvienotajā Karalistē pētījums „Dzimuma uzliktais slogs”448 atklāja, ka 
22 procenti aptaujas dalībnieku uzskata, ka transpersonas statuss ietekmē veidu, 
kādā viņi var saņemt parastos ārstēšanas pakalpojumus, kuri nav saistīti ar 
transpersoniskumu. Divdesmit deviņi procenti respondentu domā, ka 
transpersonas stāvoklis ir nelabvēlīgi ietekmējis veidu, kā veselības aprūpes 
speciālisti pret viņiem izturas. 

Rezultātu var redzēt veselības jomas statistikā. Divpadsmit procenti 
transpersonu respondentu Zviedrijas pētījumā informēja, ka viņu veselības 
stāvoklis ir bēdīgs (salīdzinājumā ar sešiem procentiem sabiedrībā kopumā). 
Transpersonas arī apliecināja sliktāku garīgo veselību nekā respondenti, kas bija 
geji (septiņi procenti) vai lesbietes (20 procenti). Transpersonām bija arī lielāka 
iespējamība ciest no miega traucējumiem.449  

Četrpadsmit procenti respondentu Skotijas pētījumā par transpersonu pieredzi 
novērtēja valsts veselības sistēmas ģimenes ārstu darbību kā „ļoti sliktu” vai 
„ārkārtīgi sliktu”. Četrdesmit seši procenti novērtēja šos pakalpojumus kā „ļoti 
labus” vai „ārkārtīgi labus”. Zināšanu trūkums no ārstu puses un bieži vien 
nepārvaramās tehniskās problēmas, lai mainītu dzimuma apzīmējumu 
reģistrācijas ierakstos (tas liek zaudēt privātumu) – tādi bija jautājumi, kas 
radīja lielākās bažas.450  

Apdrošināšanas sabiedrības regulāri noraida transpersonu pieteikumus. Ir bijuši 
anekdotiski piemēri par kādu transpersonu Beļģijā, kurai liedza privāto 
veselības apdrošināšanu, lai segtu hospitalizācijas izmaksas, un Nīderlandē, 
kurā apdrošināšanas sabiedrības attiecās transpersonu klientiem izsniegt 
dzīvības apdrošināšanu, un tādēļ radās grūtības finansēt hipotēkas garantijas. 

Pašnāvības 

448 Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007). “Engendered Penalties: Transgender and Transsexual 
People’s Experiences of Inequality and Discrimination” (Dzimuma uzliktais sods: transpersonu 
un transseksuāļu piedzīvotā nelīdztiesība un diskriminācija), Wetherby, “The Equalities 
Review”, 46. lpp. 

449 Statens Folkshälsoinstitut (2005). Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation, Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer, Östersund. “FHI”. 

450 Skotijas Transpersonu alianse (2008). “Transgender Experiences in Scotland – Research 
Summary” (Transpersonu pieredze Skotijā. Pētījuma kopsavilkums), Edinburgā, “Equality 
Network”, 15. lpp. 
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Trīsdesmit procenti transpersonu respondentu pētījumā EuroStudy451 informēja, 
ka pēc pilngadības sasniegšanas ir vismaz vienu reizi mēģinājuši izdarīt 
pašnāvību. Puse transpersonu dalībnieku dažādos Zviedrijas pētījumos ir 
ziņojuši par to, ka vismaz vienu reizi savas dzīves laikā ir domājuši par 
pašnāvību, un 21 procents ir rīkojies šajā ziņā.452 Līdzīgi Apvienotās 
Karalistes pētījumā „Dzimuma uzliktais slogs” 34,4 procenti respondentu 
informēja, ka ir mēģinājuši izdarīt pašnāvību vismaz vienu reizi pēc pilngadības 
sasniegšanas.453 

Paraugprakse: apaļā galda diskusijās atklājās, ka Beļģijā Ģentes 
universitāte ir izveidojusi specializētu medicīnas centru transpersonām, un 
to vada ķirurgi un terapeiti, nevis psihiatri. Ārstu komanda balstās uz 
pieņēmumu, ka transseksuālisms dažiem cilvēkiem ir vienkārši realitāte. 
Viņi sniedz psihiatrijas pakalpojumus transpersonām, kurām radušās 
garīgās veselības problēmas sakarā ar stigmu, nemieru un citām saistītām 
bažām.454 

 

Paraugprakse: Apvienotajā Karalistē Veselības ministrija sadarbībā ar 
transpersonu kopienu ir izstrādājusi bukletu un pamācību sērijas gan 
drukātā veidā, gan internetā par visiem transpersonu veselības aprūpes 
aspektiem. No šīm dažādajām pamācībām viena ir domāta ģimenes 
ārstiem, otra ir rokasgrāmata hormonu terapijā, trešā – pusaudžu 
ārstēšanā un ceturtā ir vispārēja rokasgrāmata transpersonām kā 
darbiniekiem un pacientiem veselības aprūpes sistēmā.455 

 

Paraugprakse: Vācijā Transray.com, informācijas sistēma transseksuāliem 
cilvēkiem, nodrošina visjaunāko informāciju, kas attiecas uz transpersonu 
kopienu. Tā ir plaša datu kolekcija, kurā ietilpst transpersonu saraksts 
(4000), laikraksti (750), abreviatūras (200), izdevniecības, publikācijas un 

451 Whittle, S, Turner, L, Combs, R, Rhodes, S (2008). “Transgender EuroStudy: Legal Survey and 
Focus on the Transgender Experience of Health Care” (Transpersonu izpēte Eiropā: tiesiskais 
apsekojums, koncentrējoties uz transpersonu pieredzi veselības aprūpes sistēmā), Briselē, 
“ILGA-Europe”, 49. lpp. 

452 Statens Folkshälsoinstitut (2005). Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation, Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer, Östersund. “FHI”, 21f lpp. 

453 Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007). “Engendered Penalties: Transgender and Transsexual 
People’s Experiences of Inequality and Discrimination” (Dzimuma uzliktais sods: transpersonu 
un transseksuāļu piedzīvotā nelīdztiesība un diskriminācija), Wetherby, “The Equalities 
Review”, 78. lpp. 

454 Informācija, ko sniedza “Transgender Europe” konsultatīvā apaļā galda diskusijā par 
homofobijas un transfobijas apkarošanu ES, 2008. gada jūnijā, Kopenhāgenā. 

455 Informācija, ko sniedza “Transgender Europe” konsultatīvā apaļā galda diskusijā par 
homofobijas un transfobijas apkarošanu ES, 2008. gada jūnijā, Kopenhāgenā. 
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raksti (>8000), grāmatas (800), antoloģijas (300), radioraidījumi (40), 
filmas (250) un konferenču materiāli (30).456 

Sports 

Ņemot vērā jaunajos noteikumiemus par transpersonu sportistu dalību 
Olimpiskajās spēlēs, kurus ievēro arī daudzas citas vadošās sporta 
organizācijas, transseksuāliem sportistiem jau vairākus gadus pārejas procesa 
laikā kopumā ir liegts piedalīties sacensību sportā.457  

Iespējams, ka šo noteikumu pamato vispārējās atziņas, ka sabiedrībā 
transpersonas retāk nekā netranspersonas iesaistās sporta pasākumos. Kā liecina 
Zviedrijas pētījums, tikai 29 procenti transpersonu respondentu regulāri 
iesaistās sporta pasākumos, daudz retāk nekā geji (45 procenti) vai biseksuālie 
aptaujas respondenti (43 procenti) un pat vēl retāk nekā pārējā sabiedrības 
daļa.458 Skotijas pētījumā par transpersonu pieredzi 46 procenti respondentu 
informēja, ka nekad nav nodarbojušies ne ar kādu sporta veidu vai izmantojuši 
atpūtas dienestu piedāvātās iespējas Skotijā.459  

Plašsaziņas līdzekļi 

Transpersonu attēlojumos plašsaziņas līdzekļos tās bieži tiek izsmietas, atklājot, 
ka plašsaziņas līdzekļiem trūkst priekšstata par transpersonu dzīvi.460 Filmās 
transpersonas attēlo kā mocekļus vai kā bezspēcīgus vardarbības upurus. Šāds 
negatīvs attēlojums apliecina izteikti eksotisku un nereālistisku priekšstatu par 
transpersonu kopienu, kā arī dažu transpersonu dzīves aspektu pārmērīgu 
akcentēšanu tā vietā, lai pateiktu, ka arī tā ir aktīva un daudzveidīga kopiena.461  

Patvēruma jautājumi  

Dažām transpersonām ir izdevies iegūt patvērumu vairākās ES dalībvalstīs, lai 
gan nav pamata domāt, ka šajā ziņā pastāvētu kāda kopīga politika. Nav zināms, 
vai personas, kas pieprasījušas patvērumu, savās mītnes zemēs varēs apmierināt 

456 Informācija, ko sniedza “Transgender Europe” konsultatīvā apaļā galda diskusijā par 
homofobijas un transfobijas apkarošanu ES, 2008. gada jūnijā, Kopenhāgenā. 

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” 
(Transseksuāli ķermeņi Olimpiskajās spēlēs: Starptautiskās Olimpiskās komitejas politika 
attiecībā uz transseksuāliem sportistiem 2004. gada Atēnu vasaras spēlēs), izdevumā: 
“Ķermenis un sabiedrība”, 12(3) sēj.: 75.–102., 78. lpp. 

458 Statens Folkshälsoinstitut (2005). Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation, Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer, Östersund. “FHI”, 28. lpp. 

459 Skotijas Transpersonu alianse (2008). “Transgender Experiences in Scotland – Research 
Summary” (Transpersonu pieredze Skotijā. Pētījuma kopsavilkums), Edinburgā, “Equality 
Network”, 19. lpp. 

460 Balstoties uz piemēriem, ko apkopojis Justus Eisfeld. 
461 E-pasta vēstuļu apmaiņa ar Nīderlandes Transpersonu kinofestivāla direktoru 2008. gada 

14. jūnijā. 
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veselības aprūpes vajadzības, piemēram, iespēju saņemt hormonus un/vai 
ķirurģisku palīdzību. Tāpat nav zināms arī, vai viņu izmitināšana kopā ar 
potenciāli transfobiskiem tautiešiem rada kādu apdraudējumu transpersonu 
patvēruma meklētājiem un vai transpersonu patvēruma meklētājiem vispār ir 
iespējas sazināties ar vietējo transpersonu kopienu un tās atbalsta struktūrām.462 

Daudzējādā diskriminācija 

Viena no transpersonu grupām, kuru apdraud daudzējādā diskriminācija, ir 
imigrantu transpersonas sievietes, kuras strādā par seksuālo pakalpojumu 
sniedzējām, turklāt daudzas no tām visticamāk ir nereģistrētas imigrantes. Šī 
personu grupa ir izolēta, tai ir ierobežoti resursi, un trūkst informācijas par viņu 
dzīves apstākļiem un piedzīvoto. 

Tāpat ļoti maz ir zināms par to transpersonu stāvokli, kuras pieder etniskām 
un/vai reliģiskām minoritātēm. Zināms ir tikai tas, ka daudzas šīs minoritāšu 
kultūras var raksturot kā heteroseksistu kultūras, kas ir ļoti stingras dzimuma 
jautājumos, taču tas palielina transfobijas risku.463 

Ar smagiem aizspriedumiem saskaras transpersonas ar invaliditāti. Viens 
piemērs ir Lielbritānijas Paraolimpiskās asociācijas reakcija uz Dzimuma 
atzīšanas likumu. Asociācija lūdza atbrīvojumu sakarā ar savām „nopietnajām 
bažām par viegli ievainojamo pieaugušo un bērnu aizsardzību, kā arī ietekmi uz 
brīvprātīgajiem palīgiem invalīdu sporta pasaulē saistībā ar problēmām, ko 
radīs vadošā persona”.464 

Gados vecās transpersonas ir tikušas marginalizētas savos pusaudžu gados, 
pieaugušo dzīves laikā un savas dzīves norietā. Attiecībā uz pirmo transpersonu 
paaudzi, kurai ir izdevies pārciest hormonālo un/vai ķirurģisko ārstēšanu, rodas 
vairāki pētnieciski jautājumi, kas saistīti ar ilgtermiņa ietekmi, kādu atstāj 
pretējā dzimuma hormonu lietošana un šo personu ārstēšana veco ļaužu 
patversmēs un aprūpes iestādēs. Gados veco transpersonu cieņa ir apdraudēta, 
jo daudzi no viņiem ir slēpuši savu identitāti, bet tagad viņi arvien vairāk kļūst 

462 Justus Eisfeld (2008). “The situation concerning transphobia and discrimination on grounds of 
gender identity and/or gender expression in the EU Member States” (Stāvoklis ES dalībvalstīs 
attiecībā uz transfobiju un diskrimināciju dzimumidentitātes un/vai dzimumpašizpausmes dēļ), 
Dānijas Cilvēktiesību institūts, 27.–28. lpp.  

463 Tee, N, Hegarty, P (2006). “Predicting Opposition to the Civil Rights of Trans Persons in the 
United Kingdom” (Paredzot iebildumus pret transpersonu pilsoņu tiesībām Apvienotajā 
Karalistē), izdevumā: “Journal of Community & Applied Social Psychology”, Nr. 16., 70.–80. 
lpp., “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” 
(Transseksuāli ķermeņi Olimpiskajās spēlēs: Starptautiskās Olimpiskās komitejas politika 
attiecībā uz transseksuāliem sportistiem 2004. gada Atēnu vasaras spēlēs), izdevumā: 
“Ķermenis un sabiedrība”, 12(3) sēj., 75.–102., 90. lpp. 
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atkarīgi no citu cilvēku aprūpes un tādēļ tīri praktisku iemeslu dēļ neatkarīgi ne 
no kādiem citiem apsvērumiem var būt spiesti atklāt savu dzimuma statusu.465 

Arī transpersonu bērni un pusaudži saskaras ar nebijušām problēmām. 
Visdrīzāk bērni, kas neatbilst savam dzimumam, cietīs no smagām sekām, ko 
radīs soda sankcijas, ar kādām citi cilvēki vērsīsies pret viņu uzvedību, neticību, 
apvaldīšanos un kļūdainām diagnozēm.466 

Transpersonas, kuras sevi uzskata arī par lesbietēm, gejiem vai biseksuāļiem, 
saskaras ar tādiem pašiem aizspriedumiem, ar kādiem citas LGB personas 
saskaras, izejot sabiedrībā, un tie padara smagāku viņu jau tāpat grūto stāvokli 
attiecībā uz pāridarījumiem. Turklāt viņu dzimumorientācija bieži pilnībā 
nesaskan ar viņu dzimumidentitāti, vai arī tās pat nonāk pretrunā. Atzīšanas 
līmenis LGB grupu ietvaros var būt ļoti atšķirīgs atkarībā no grupas sastāva. Ja 
ģērbšanās pretējā dzimuma apģērbā daudzās valstīs jau ilgu laiku ir bijusi daļa 
no geju kultūras,467 transseksuālu vīriešu vai sieviešu atzīšanas līmenis bieži ir 
ļoti zems.  

Paraugprakse: Vācijā ir izveidota tīmekļa vietne gados jaunām 
transpersonām, viņu ģimenes locekļiem un draugiem; tā saucas „Jaunie T 
– te jūs vienmēr esat laipni gaidīti!”, piedāvā informāciju, ļauj sazināties ar 
cilvēkiem līdzīgās situācijās un palīdz jaunajām transpersonām atrast 
draugus.468 

Paraugprakse: Apvienotajā Karalistē Age Concern ir publicējusi bukletu 
„Transpersonu turpmākās dzīves plānošana”.469 

 

465 Witten, T, Whittle, S (2004). “TransPanthers: The Greying of Transgender and the Law” 
(Transpanteras. Transpersonu nosirmošana un likums), “Deakin Law Review”, 9. sēj., Nr. 2., 
2004. 

466 Justus Eisfeld (2008). “The situation concerning transphobia and discrimination on grounds of 
gender identity and/or gender expression in the EU Member States” (Stāvoklis ES dalībvalstīs 
attiecībā uz transfobiju un diskrimināciju dzimumidentitātes un/vai dzimumpašizpausmes dēļ), 
Dānijas Cilvēktiesību institūts, 32. lpp. 

467 Brooks, R (2000). “Cross-Dressing in Bulgaria: Gay-Identity, Post-Communist Fear, and 
Magical Love” (Ģērbšanās pretējā dzimuma apģērbā Bulgārijā. Geju identitāte, 
postkomunistiskās bailes un maģiskā mīla). Pieejams tīmekļa vietnē: 
http://bad.eserver.org/issues/2000/50/brooks.html (22.05.2008.). 

468 Informācija, ko sniedza “Transgender Europe” konsultatīvā apaļā galda diskusijā par 
homofobijas un transfobijas apkarošanu ES, 2008. gada jūnijā, Kopenhāgenā. 

469 Skat. http://www.ageconcern.org.uk/AgeConcern/equality_human_rights_policy.asp 
(13.06.2008.). 
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Secinājumi 
LGBT personas piedzīvo homofobiju, transfobiju un diskrimināciju dažādos 
veidos, tostarp gan tiešu, gan netiešu diskrimināciju, kā arī homofobisku un 
transfobisku vajāšanu un iebaidīšanu. Bieži tā izpaužas kā pazemojoši vai 
noniecinoši apgalvojumi, ķircināšana, apvainojumi vai lamāšanās. Turklāt 
vārdiski un fiziski uzbrukumi LGBT personām ir konstatēti visās dalībvalstīs.  

Tas dažādos veidos ietekmē LGBT personu dzīvi. Jau sākot no visjaunākajām 
vecuma grupām, skolās gejus un lesbietes apzīmē ar noniecinošiem vārdiem. 
Vajāšana var būt ikdienišķa parādība darbavietās. Attiecības bieži vien nav 
iespējams savstarpēji nodrošināt pilnvērtīgā tiesiskā partnerībā. Veco ļaužu 
mītnēs ļoti reti ir izpratne par LGBT personu vajadzībām.  

Negatīva attieksme pret LGBT cilvēkiem ir vērojama visās ES dalībvalstīs. 
Daži ES pilsoņi apgalvo, ka viņi nejustos ērti, ja gejs būtu viņu draugs, kolēģis 
vai kaimiņš. Dažiem nepatiktu arī, ja kāds viņu radinieks veidotu attiecības ar 
transpersonu. Citi uzskata, ka LGBT personas nedrīkst strādāt par skolotājiem. 
Vēl citi domā, ka LGBT personām nevajadzētu parādīties sabiedriskās vietās. 
Un daži pat uzskata, ka homoseksuālisms ir slimība, kas jāārstē medicīniski. 

Pamanāmības trūkums un diskriminācijas mērogs 

Šis pārskats atklāj, ka LGBT personu „nemanāmība” dažādos ES sabiedrības 
sektoros ir būtiska problēma. Apstāklis, ka daudzas LGBT personas nav 
atklātas jautājumā par savu statusu, var nozīmēt, ka piedzīvotās vai par tādu 
uzskatītās diskriminācijas gadījumi netiek atspoguļoti statistikā vai nenonāk 
iestāžu uzmanības lokā, jo tie netiek paziņoti un reģistrēti kā sūdzības, kas 
jāizskata likumā noteiktajā kārtībā.  

Turklāt šis pētījums atklāj, ka daudzas LGBT personas pieņem stratēģisku 
lēmumu par savu nepamanāmību, cita starpā baidoties no homofobijas, 
transfobijas un diskriminācijas. Tādēļ šāda stratēģija, kā arī informācijas 
trūkums par savām tiesībām liedz LGBT personām ziņot par piedzīvotās 
diskriminācijas gadījumiem.  

Šī aina saskan ar secinājumiem, kādus izdarījusi lielākā daļa valstu līdztiesības 
organizāciju, proti, ka paziņoto diskriminācijas lietu skaits saistībā ar 
dzimumorientāciju ir pārāk mazs, salīdzinot ar citiem diskriminācijas 
paveidiem. Šie apstākļi veicina diskriminācijas pret LGBT personām mazāku 
pamanāmību un neļauj noteikt tās patieso mērogu. 

Šajā pētījumā ir atklāts, ka homofobija, transfobija un diskriminācija ir 
parādības, kas neļauj LGBT pilsoņiem pilnā mērā piedalīties sociālajā un 
politiskajā dzīvē.  
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Pārskats atklāj, ka diskriminācija un homofobija traucē LGBT personām visās 
sociālās dzīves jomās, piemēram:  

noziegumi, kas izdarīti uz naida pamata, pret LGBT personām ir galvenais 
faktors, kas dažādos veidos ietekmē LGBT personas visās dalībvalstīs. Zems 
ziņošanas rādītājs liek apšaubīt oficiālās statistikas atbilstību faktiskajam naida 
incidentu mērogam; 

pēdējo gadu laikā aizliegumi vai administratīvi šķēršļi ir lieguši mierīgu 
publisku LGBT demonstrāciju organizēšanu dažās dalībvalstīs, un ir notikuši 
arī vairāki vardarbīgu uzbrukumu gadījumi LGBT gājienos un demonstrācijās; 

homofobisku izteicienu piemēri ir sastopami plašsaziņas līdzekļos, dažkārt tos 
izsaka ievērojamas politiskās vai reliģiskās amatpersonas; 

LGBT ģimenes saskaras ar lielām grūtībām, ko nosaka sabiedrības stigma un 
apstāklis, ka šīs attiecības netiek likumīgi atzītas; 

LGBT personas ir pakļautas homofobijai un visplašākajai diskriminācijai darba 
tirgū: tā var būt tieša diskriminācija, vajāšana, iebiedēšana, izsmiešana vai 
sociālā „izsaldēšana”; 

LGBT personu vajāšanas un iebiedēšanas gadījumi ir vērojami izglītības 
sistēmās visā ES teritorijā, tostarp tādi kā vārdiska homofobija, kad geju, 
lesbiešu vai transpersonu vārdi tiek lietoti negatīvā nozīmē; 

LGBT diskriminācijas gadījumi ir atklāti veselības aprūpes sistēmā. Negatīva 
pieredze ir saistīta ar dzimumorientācijas apzīmēšanu par novirzi vai slimību un 
ar pieņēmumu, ka sākotnēji visi klienti un pacienti ir heteroseksuāli; 

LGBT personas saskaras ar īpašām grūtībām patvēruma meklēšanas procesā. 

Datu un pētījumu trūkums  

Oficiālie statistikas dati 

Oficiāli dati par diskrimināciju ir apkopoti tikai dažās dalībvalstīs un tikai dažās 
konkrētās jomās: 

Krimināllikums (par homofobiskiem noziegumiem, kas izdarīti uz naida 
pamata, un naidīgiem izteikumiem): dati par policijas ziņojumiem un tiesas 
nolēmumiem ir apkopoti Lietuvā, Apvienotajā Karalistē un Zviedrijā. 
Pārējās 24 dalībvalstīs dati nav apkopoti;  

Nodarbinātības direktīva: dati par sūdzību skaitu attiecībā uz diskrimināciju 
dzimumorientācijas dēļ ir apkopoti Austrijā, Čehijas Republikā, Kiprā, 
Igaunijā, Ungārijā, Latvijā, Lietuvā, Nīderlandē, Rumānijā un Zviedrijā. 
Pārējās 17 dalībvalstīs statistikas dati nav pieejami;  
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patvēruma piešķiršana: dati par LGBT personu skaitu, kuri saņem patvērumu 
vai papildu aizsardzību saistībā ar vajāšanu dzimumorientācijas dēļ, ir pieejami 
Austrijā, Beļģijā, Kiprā, Latvijā un Igaunijā. Pārējās 22 dalībvalstīs 
statistikas dati nav pieejami.  

Acīmredzams, ka lielākajā daļā dalībvalstu paziņošanas sistēmas attiecībā uz 
oficiālo datu apkopošanu valsts mērogā nav nemaz vai tās nav pietiekamas.  

Būtisks datu trūkums 

Daudzās dalībvalstīs un ES līmenī ir būtisks informācijas trūkums gan attiecībā 
uz akadēmiskiem pētījumiem, gan neoficiāliem NVO datiem par homofobiju, 
transfobiju un diskrimināciju dzimumorientācijas un dzimumidentitātes dēļ. 
Pašreizējie dati, kas iegūti dažādu valstu atšķirīgos pētījumos, ir apkopoti, 
izmantojot atšķirīgu metodoloģiju, un tādēļ ir grūti veikt salīdzinošu analīzi par 
to, kādā mērā visā ES teritorijā ir izplatīta diskriminācija dzimumorientācijas un 
dzimumidentitātes dēļ visās jomās, kas saistītas ar LGBT personām. 

Analizējot datu trūkumu, atklājas, ka visvairāk trūkst kvantitatīvu un kvalitatīvu 
pētījumu un statistikas datu visās tematiskajās jomās, kas izskatītas šajā 
pārskatā. Joma, kas, šķiet, ir vislabāk izpētīta, ir saistīta ar attieksmi pret LGBT 
personām. Dažās dalībvalstīs zināmu pētnieku uzmanību ir izpelnījušās tādas 
jomas kā noziegumi, kas izdarīti uz naida pamata, un naidīgi izteikumi, piekļuve 
veselības aprūpes pakalpojumiem, darba tirgum un izglītībai. Tomēr visās 
dalībvalstīs acīmredzami pārāk maz ir pētītas transpersonu problēmas, 
daudzējādā diskriminācija, reliģija, pulcēšanās brīvība, patvēruma meklēšana 
un sports. 
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1. pielikums. Valstu pārskatu autori 

Valsts Vārds, uzvārds 

Austrija Gudrun Hauer un Kurt Krickler 

Beļģija Alexis Dewaele un David Paternotte 

Bulgārija Milena Dimitrova, pētniece, Sociālo un tirgus pētījumu aģentūra 

Kipra Nicos Trimikliniotis, asociētais profesors un direktors, Migrācijas izpētes 
centrs, Etnisko un darba attiecību pētījumi Nikosijas universitātē 
(starpkoledžu pētījumi) un Stavros Stavrou Karayanni 

Čehijas Republika Olga Pechová, psiholoģijas doktore, un Martina Stepánková, juriste  

Dānija Mads Ted Drud-Jensen, sociologs 

Igaunija Agnes Alvela 

Somija Kati Mustola, socioloģijas profesore, Helsinku universitāte 

Francija Natacha Chetcuti 
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Vācija Dominic Frohn un Patrick Stärke 

Grieķija Miltos Pavlou 

Ungārija Judit Takács, filozofijas zinātņu doktore, Ungārijas Zinātņu akadēmija 

Īrija Judy Walsh, tiesību pasniedzēja un līdztiesības pētījumu vadītāja 
Dublinas universitātes koledžā un Ad Astra; zinātniskā līdzstrādniece 
Catherine Conlon Dublinas universitātes koledžā 

Itālija Chiara Bertone, pētniece un pasniedzēja, Pjemontas Orientālā 
universitāte 

Latvija Victor Makarov 

Lietuva Arturas Tereskinas, asociētais profesors socioloģijā, Vitauta Dižā 
universitāte 

Luksemburga Christel Baltes-Loehr, asociētais profesors, Roby Antony, Pia Back, 
Marion Huss, Adrienne Ouafo un Sandy Vitali 

Malta Marceline Naudi, filozofijas zinātņu doktore 

Nīderlande Projekta grupa 

Polija Ireneusz Krzeminski, Varšavas universitātes profesors 
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Portugāle Teresa Líbano Monteiro, pētniece un asociētā profesore, Verónica 
Policarpo, filozofijas studente, un Francisco Vieira da Silva, pētnieks, 
Sociālo zinātņu institūts, Lisabonas universitāte 

Rumānija Florin Buhuceanu, LGBT NVO Accept priekšsēdētājs 

Slovākija Paula Jojart, pētniece, Comenius universitāte, un Roman Kollárik 

Slovēnija Roman Kuhar, asociētais profesors, Miera institūts, Ļubļana  

Spānija Kerman Calvo 

Zviedrija Ulrika Westerlund, žurnāliste un RFSL priekšsēdētāja vietniece 

Apvienotā Karaliste Surya Monro, sociālā pētniece 
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2. pielikums. Ieinteresēto pušu elektroniskā 
aptaujas anketa 
Ievads 
 
Salīdzinošs pētījums par LGBT personu diskrimināciju Eiropas Savienībā 
 
Šī aptaujas anketa ietilpst salīdzinošā pētījumā par diskrimināciju pret 
lesbietēm, gejiem, biseksuāļiem un transpersonām (LGBT) Eiropas 
Savienībā. Anketa sastāv no daudziem jautājumiem, uz kuriem jāatbild 
atkarībā no Jūsu organizācijas darbības jomas. 
 
Anketai ir trīs daļas.  
 
1. Jūsu organizācijas raksturojums. 
 
2. Novērtējuma veikšana par pašreizējo stāvokli Jūsu valstī attiecībā uz 
LGBT personu diskrimināciju un nevienādu attieksmi pret viņiem. 
 
3. Priekšstata gūšana par darbu, ko veic NVO, valstu līdztiesības 
organizācijas un valsts organizācijas attiecībā uz LGBT personu 
diskrimināciju un nevienādu attieksmi pret viņiem. 
 
 
Dānijas Cilvēktiesību institūta un uzņēmuma COWI vārdā pateicamies par 
to, ka veltījāt laiku šīs anketas aizpildīšanai. 
 
Lai turpinātu darbu ar anketu, lūdzu, nospiediet pogu „Sākt interviju”. 
 
Jautājumi, kas palīdzēs raksturot Jūsu organizāciju. 
 
1. Lūdzu, norādiet, kurā valstī Jūsu organizācija pamatā darbojas? 

  Austrija 
  Somija 
  Beļģija 
  Bulgārija 
  Kipra 
  Čehijas Republika 
  Dānija 
  Francija 
  Luksemburga 
  Zviedrija 
  Spānija 
  Slovēnija 
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  Slovākija 
  Rumānija 
  Portugāle 
  Polija 
  Igaunija 
  Malta 
  Apvienotā Karaliste 
  Lietuva 
  Latvija 
  Itālija 
  Īrija 
  Ungārija 
  Grieķija 
  Vācija 
  Nīderlande 

 
2. Lūdzu, norādiet savas organizācijas tipu 

 Valsts iestāde (VI) (izņemot, ja VI ir valstu līdztiesības organizācija)  
 Valstu līdztiesības organizācija (VLO)  
 Nevalstiska organizācija (NVO) 

 
Jautājumi, kas palīdzēs raksturot Jūsu organizāciju. 
[uz šo jautājumu jāatbild tikai NVO] 
3. Lūdzu, norādiet savas organizācijas mērķa grupu vai grupas l] 

  Geji  
  Lesbietes 
  Biseksuāļi 
  Transpersonas 

 
[uz šo jautājumu jāatbild tikai tiem, kas nav NVO] 
4. Lūdzu, norādiet savas organizācijas interešu jomas  

  Krimināllikums (piemēram, noziegumi, kas izdarīti uz naida pamata) 
  Ģimenes un sociālie jautājumi 
  Darba tirgus 
  Patvērums un ģimeņu atkalapvienošanās 
  Izglītība 
  Veselības aizsardzības dienesti 
  Reliģija 
  Sports 
  Plašsaziņas līdzekļi 
  Transpersonu problēmas 
  Citas (atklāta teksta lauks) 

 
Vispārējais viedoklis 
Jūsu vērtējums par sabiedrības vispārējo viedokli par LGBT personām. 
Lūdzu, sniedziet savu vērtējumu par to, cik lielā mērā Jūsu valstī LGBT 
personas tiek pieņemtas vispārīgā nozīmē. 
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5. Lesbietes  

  1. Netiek pieņemtas 
  2. Neliela sabiedrības daļa pieņem 
  3. Puse sabiedrības pieņem 
  4. Lielākā daļa sabiedrības pieņem 
  5. Visi pieņem 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
6. Geji  

 1. Netiek pieņemti 
 2. Neliela sabiedrības daļa pieņem 
 3. Puse sabiedrības pieņem 
 4. Lielākā daļa sabiedrības pieņem 
 5. Visi pieņem 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 
 

7. Biseksuāļi  
 1. Netiek pieņemti 
 2. Neliela daļa sabiedrības pieņem 
 3. Puse sabiedrības pieņem 
 4. Lielākā daļa sabiedrības pieņem 
 5. Visi pieņem 
  Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
8. Transpersonas  

 1. Netiek pieņemtas 
 2. Neliela daļa sabiedrības pieņem 
 3. Puse sabiedrības pieņem 
 4. Lielākā daļa sabiedrības pieņem 
 5. Visi pieņem 
  Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
Krimināllikums, pulcēšanās brīvība, pašizpausme 
Jūsu vērtējums par LGBT cilvēku iespējām izmantot savas politiskās tiesības un 
līdzdarboties sabiedriskajā sfērā. 
 
9. Lūdzu, sniedziet savu vērtējumu par LGBT personu iespējām paust un 
īstenot savas intereses jautājumos, kas saistīti ar pulcēšanās un 
pašizpausmes brīvību, salīdzinot ar tiem, kas nav LGBT (piemēram, plānot 
un piedalīties parādēs, paust viedokli plašsaziņas līdzekļos, veidot 
asociācijas).  

 1. Nav iespēju 
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 2. Maz iespēju 
 3. Dažas iespējas 
 4. Daudz iespēju 
 5. Vienādas iespējas 
  Nezinu 
  Nav attiecināms/nav saistīts 

 
10. Lūdzu, norādiet, vai Jūsu valstī pastāv kādi oficiāli noteikumi, 
norādījumi u. c., kas tieši LGBT personām neļauj izmantot savas tiesības 
uz pulcēšanās vai pašizpausmes brīvību (dažās Eiropas valstīs ar īpašiem 
tiesību aktiem zināmām politiskām grupām ir aizliegts rīkot protesta 
gājienus vai pretendēt uz politiskiem amatiem).  

  Jā 
  Nē 
  Nezinu 
  Nav attiecināms/nav saistīts 

 
11. Ja jā, vai varat norādīt šā likuma vai prakses nosaukumu?  

  Ievadiet tekstu 
 
Krimināllikums un pulcēšanās brīvība 
Jūsu vērtējums par LGBT personu iespējām izmantot savas politiskās tiesības un 
piedalīties LGBT personu sabiedriskajā dzīvē. 
 
Lūdzu, sniedziet savu vērtējumu par to, cik lielā mērā Jūsu valstī LGBT 
personas tiek atzītas par līdztiesīgiem politiskās dzīves dalībniekiem (piemēram, 
cik lielas izredzes uz ievēlēšanu ir politiķim, kurš atklāti paziņojis par to, ka ir 
gejs, lesbiete, biseksuālis vai transpersona).  
 
12. Lesbietes  

  1. Netiek atzītas 
  2. Daži atzīst 
  3. Lielākā daļa atzīst 
  4. Gandrīz visi atzīst 
  5. Pilnīga atzīšana 
  Nezinu 
  Nav attiecināms/nav saistīts 

 
13. Geji  

 1. Netiek atzīti 
 2. Daži atzīst 
 3. Lielākā daļa atzīst 
 4. Gandrīz visi atzīst 
 5. Pilnīga atzīšana 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 
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14. Biseksuāļi  
 1. Netiek atzīti 
 2. Daži atzīst 
 3. Lielākā daļa atzīst 
 4. Gandrīz visi atzīst 
 5. Pilnīga atzīšana 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
15. Transpersonas  

 1. Netiek atzītas 
 2. Daži atzīst 
 3. Lielākā daļa atzīst 
 4. Gandrīz visi atzīst 
 5. Pilnīga atzīšana 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
Krimināllikums un tiesiskā aizsardzība 
Jūsu vērtējums par LGBT personu tiesisko statusu Jūsu valstī. 
 
Lūdzu, sniedziet savu vērtējumu par LGBT personu tiesiskās aizsardzības 
pakāpi pret diskrimināciju un nevienādu attieksmi. 
 
16. Sociālie likumi (piemēram, vienādas piekļuves iespējas sociālajiem 

pabalstiem) 
  1. Nav aizsardzības 
  2. Zema aizsardzības pakāpe 
  3. Pastāv zināma aizsardzība 
  4. Laba aizsardzība 
  5. Augsta līmeņa aizsardzība 
  Nezinu 
  Nav attiecināms/nav saistīts 

 
17. Darba tirgus noteikumi (piemēram, vai tiek nodrošināti nodarbinātības 
pabalsti viendzimuma partneriem)  

  1. Nav aizsardzības 
  2. Zema aizsardzības pakāpe 
  3. Pastāv zināma aizsardzība 
  4. Laba aizsardzība 
  5. Augsta līmeņa aizsardzība 
  Nezinu 
  Nav attiecināms/nav saistīts 

 
18. Noteikumi īpašuma jomā (piemēram, kad dažiem nav atļauts iegādāties 
noteiktas preces)  

  1. Nav aizsardzības 
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  2. Zema aizsardzības pakāpe 
  3. Pastāv zināma aizsardzība 
  4. Laba aizsardzība 
  5. Augsta līmeņa aizsardzība 
  Nezinu 
  Nav attiecināms/nav saistīts 

 
19. Reliģiskie noteikumi (piemēram, likumā atbalstīti ierobežojumi 
piedalīties zināmos baznīcas rituālos)  

  1. Nav aizsardzības 
  2. Zema aizsardzības pakāpe 
  3. Pastāv zināma aizsardzība 
  4. Laba aizsardzība 
  5. Augsta līmeņa aizsardzība 
  Nezinu 
  Nav attiecināms/nav saistīts 

 
20. Ģimenes tiesības (piemēram, kad daži likumi attiecas tikai uz 
heteroseksuāliem pāriem, līdz ar to paužot atšķirīgu attieksmi pret 
viendzimuma partneriem)  

  1. Nav aizsardzības 
  2. Zema aizsardzības pakāpe 
  3. Pastāv zināma aizsardzība 
  4. Laba aizsardzība 
  5. Augsta līmeņa aizsardzība 
  Nezinu 
  Nav attiecināms/nav saistīts 

 
21. Nodokļu likumi (piemēram, kad daži nodokļu atvieglojumi ir paredzēti 
tikai heteroseksuāliem pāriem un neattiecas uz citiem)  

  1. Nav aizsardzības 
  2. Zema aizsardzības pakāpe 
  3. Pastāv zināma aizsardzība 
  4. Laba aizsardzība 
  5. Augsta līmeņa aizsardzība 
  Nezinu 
  Nav attiecināms/nav saistīts 

 
22. Politiskās tiesības (piemēram, pulcēšanās brīvība un tiesības uz 
vienlīdzīgu piekļuvi valsts līdzekļiem, lai finansētu politisko darbību)  

  1. Nav aizsardzības 
  2. Zema aizsardzības pakāpe 
  3. Pastāv zināma aizsardzība 
  4. Laba aizsardzība 
  5. Augsta līmeņa aizsardzība 
  Nezinu 
  Nav attiecināms/nav saistīts 
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23. Imigrācijas likumi (piemēram, vai vajāšana dzimumorientācijas dēļ tiek 
atzīta par pamatu patvēruma piešķiršanai)  

  1. Nav aizsardzības 
  2. Zema aizsardzības pakāpe 
  3. Pastāv zināma aizsardzība 
  4. Laba aizsardzība 
  5. Augsta līmeņa aizsardzība 
  Nezinu 
  Nav attiecināms/nav saistīts 

 
Krimināllikums un noziegumi, kas izdarīti uz naida pamata 
Jūsu vērtējums par LGBT personu statusu Jūsu valstī attiecībā uz vajāšanu un 
uzbrukumiem, kas balstīti uz dzimumorientāciju (tā dēvētie noziegumi, kas 
izdarīti uz naida pamata) 
 
24. Lūdzu, sniedziet savu vērtējumu par uzbrukumu un vajāšanas 
gadījumu intensitāti sakarā ar dzimumorientāciju.  

  1. Nav/zems līmenis 
  2. Drīzāk zems līmenis 
  3. Vidējs līmenis 
  4. Drīzāk augsts līmenis 
  5. Augsts līmenis 
  Nezinu 
  Nav attiecināms/nav saistīts 

 
Jūsu vērtējums par LGBT personu statusu attiecībā uz vajāšanu un 
uzbrukumiem, kas balstīti uz dzimumorientāciju (tā dēvētie noziegumi, kas 
izdarīti uz naida pamata) 
 
25. Lūdzu, sniedziet savu vērtējumu par to, kā atbildīgās valsts iestādes 
izskata noziegumus, kas izdarīti uz naida pamata, kuri ir vērsti pret LGBT 
personām, salīdzinot ar uzbrukumiem citiem cilvēkiem.  

 1. Neizskata šo problēmu nopietni 
 2. Izskata to ar zemu nopietnības pakāpi 
 3. Zināmā mērā izskata to nopietni 
 4. Izskata to nopietni 
 5. Izskata to ļoti nopietni 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
Ģimenes un sociālie jautājumi 
Jūsu vērtējums par LGBT cilvēku stāvokli ģimenes un sociālajā sfērā. 
 
26. Lūdzu, norādiet, vai Jūsu valstī ir iespējams veidot valsts atbalstītas un 
reģistrētas viendzimuma partnerattiecības.  

 Jā 
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 Nē 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
27. Lūdzu, sniedziet savu vērtējumu par to, cik lieli ir administratīvie un 
procedūras radītie šķēršļi un grūtības, dzīvojot Jūsu valstī un veidojot 
valsts nesankcionētas viendzimuma partnerattiecības (piemēram, 
nereģistrētas partnerattiecības).  

 1. Daudz šķēršļu un grūtību 
 2. Ievērojami šķēršļi un grūtības 
 3. Daži šķēršļi un grūtības 
 4. Maz šķēršļu un grūtību 
 5. Nav šķēršļu un grūtību 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
28. Viendzimuma partnerattiecības manā valstī var sankcionēt vai ir atzītas 
(piemēram, vai likumdošana tās pieļauj un atzīst par likumīgi spēkā 
esošām) (iespējams sniegt vairākas atbildes):  

 saskaņā ar vispārējiem likumdošanas aktiem 
 saskaņā ar konkrētajiem likumdošanas aktiem 
 citādi (piemēram, ar pašvaldību aktiem). Ja jā, lūdzu, izskaidrojiet 

turpmāk tekstā. 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
29. Lūdzu, sniedziet savu vērtējumu, vai valsts iestādes viendzimuma 
pāriem nodrošina tādu pašu piekļuvi sabiedriskajiem pakalpojumiem kā 
heteroseksuālajiem pāriem (piemēram, attiecībā uz viendzimuma partneru 
atzīšanu skolās un slimnīcās).  

 1. Nav/zems piekļuves līmenis 
 2. Drīzāk zems piekļuves līmenis 
 3. Vidējs piekļuves līmenis 
 4. Drīzāk augsts piekļuves līmenis 
 5. Augsta līmeņa piekļuve 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
[Atbildiet tikai tad, ja pārstāvat NVO] 
Darba tirgus 
Jūsu vērtējums par LGBT personu iespējām darba tirgū. 
 
30. Lūdzu, sniedziet savu vērtējumu par līdztiesību attiecībā uz lesbiešu, 
geju un biseksuālu cilvēku iespējām stāties darbā, salīdzinot ar 
heteroseksuāļiem (piemēram, ja pretendents atklās savu 
dzimumorientāciju, vai tas viņam traucēs stāties darbā, salīdzinot ar 
heteroseksuālu pretendentu).  
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 1. Nevienādas iespējas 
 2. Drīzāk nevienādas iespējas 
 3. Vidēji vienādas iespējas 
 4. Drīzāk vienādas iespējas 
 5. Vienādas iespējas 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
31. Lūdzu, sniedziet savu vērtējumu par līdztiesību attiecībā uz 
transpersonu iespējām stāties darbā, salīdzinot ar heteroseksuāļiem 
(piemēram, vai atklāta transpersona saskarsies ar papildu grūtībām 
stājoties darbā, salīdzinot ar citiem pretendentiem).  

 1. Nevienādas iespējas 
 2. Drīzāk nevienādas iespējas 
 3. Vidēji vienādas iespējas 
 4. Drīzāk vienādas iespējas 
 5. Vienādas iespējas 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
Lūdzu, sniedziet savu vērtējumu par līdztiesību attiecībā uz LGBT personu 
iespējām veidot karjeru darbā, salīdzinot ar tiem, kas nav LGBT. 
 
32. Lesbietes  

 1. Nevienādas iespējas 
 2. Drīzāk nevienādas iespējas 
 3. Vidēji vienādas iespējas 
 4. Drīzāk vienādas iespējas 
 5. Vienādas iespējas 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
33. Geji  

 1. Nevienādas iespējas 
 2. Drīzāk nevienādas iespējas 
 3. Vidēji vienādas iespējas 
 4. Drīzāk vienādas iespējas 
 5. Vienādas iespējas 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
34. Biseksuāļi  

 1. Nevienādas iespējas 
 2. Drīzāk nevienādas iespējas 
 3. Vidēji vienādas iespējas 
 4. Drīzāk vienādas iespējas 
 5. Vienādas iespējas 
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 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
35. Transpersonas  

 1. Nevienādas iespējas 
 2. Drīzāk nevienādas iespējas 
 3. Vidēji vienādas iespējas 
 4. Drīzāk vienādas iespējas 
 5. Vienādas iespējas 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
Lūdzu, sniedziet savu vērtējumu par atalgojuma vienlīdzības līmeni (algas, 
tostarp pabalsti un partnera pabalsti) par vienādu darbu attiecībā uz LGBT 
personām, salīdzinot ar tiem, kas nav LGBT. 
 
36. Lesbietes  

 1. Nevienāda samaksa 
 2. Drīzāk nevienāda samaksa 
 3. Vidēji vienāda samaksa 
 4. Drīzāk vienāda samaksa 
 5. Vienāda samaksa 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
37. Geji  

  1. Nevienāda samaksa 
  2. Drīzāk nevienāda samaksa 
  3. Vidēji vienāda samaksa 
  4. Drīzāk vienāda samaksa 
  5. Vienāda samaksa 
  Nezinu 
  Nav attiecināms/nav saistīts 

 
 
38. Biseksuāļi  

  1. Nevienāda samaksa 
  2. Drīzāk nevienāda samaksa 
  3. Vidēji vienāda samaksa 
  4. Drīzāk vienāda samaksa 
  5. Vienāda samaksa 
  Nezinu 
  Nav attiecināms/nav saistīts 

 
 
39. Transpersonas  

  1. Nevienāda samaksa 
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  2. Drīzāk nevienāda samaksa 
  3. Vidēji vienāda samaksa 
  4. Drīzāk vienāda samaksa 
  5. Vienāda samaksa 
  Nezinu 
  Nav attiecināms/nav saistīts 

 
 
 
Patvērums un ģimeņu atkalapvienošanās 
Jūsu vērtējums par LGBT personu iespējām iegūt patvērumu un apvienot 
ģimenes. 
 
40. Lūdzu, sniedziet savu vērtējumu par valsts iestāžu vispārējo 
informētību par LGBT cilvēkiem, kas meklē patvērumu, un viendzimuma 
pāriem, kas vēlas atkalapvienot ģimenes.  

 1. Nav/zems informētības līmenis 
 2. Drīzāk zems informētības līmenis 
 3. Vidējs informētības līmenis 
 4. Drīzāk augsts informētības līmenis 
 5. Vispārēja informētība 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
41. Lūdzu, sniedziet savu vērtējumu par to, cik atbilstoši, pēc valsts iestāžu 
domām, ir LGBT patvēruma meklētāju centieni iegūt bēgļa statusu?  

 1. Nav atbilstoši 
 2. Maz atbilstoši 
 3. Zināmā mērā atbilstoši 
 4. Drīzāk ļoti atbilstoši 
 5. Ļoti atbilstoši 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
[Atbildiet tikai tad, ja pārstāvat NVO] 
 
42. Lūdzu, sniedziet savu vērtējumu par to, cik svarīga ir īpaša uzmanība, 
ko LGBT patvēruma meklētājiem un viendzimuma pāriem, kuri vēlas 
atkalapvienot ģimenes, velta LGBT kopiena.  

 1. Nav svarīga 
 2. Drīzāk svarīga 
 3. Diezgan svarīga 
 4. Svarīga 
 5. Ļoti nozīmīga 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 
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Izglītība 
Jūsu vērtējums par LGBT personu iespējām attiecībā uz izglītības jautājumiem. 
Lūdzu, sniedziet savu vērtējumu par līmeni, kādā LGBT personas skolās atzīst 
skolu personāls turpmāk minētajos izglītības ieguves līmeņos. 
 
43. Sākumskolas un pamatskolas izglītība (pamatizglītība 0–9 gadu 

garumā)  
 1. Nav/zems atzīšanas līmenis 
 2. Zems atzīšanas līmenis 
 3. Vidējs atzīšanas līmenis 
 4. Drīzāk augsts atzīšanas līmenis 
 5. Augsts atzīšanas līmenis 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
44. Vidusskolas izglītība (piemēram, ģimnāzija)  

 1. Nav/zems atzīšanas līmenis 
 2. Zems atzīšanas līmenis 
 3. Vidējs atzīšanas līmenis 
 4. Drīzāk augsts atzīšanas līmenis 
 5. Augsts atzīšanas līmenis 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
45. Izglītība pēc vidusskolas, ko neapgūst augstskolā (nav terciārā izglītība) 

(īsa izglītība 0,5–2 gadu garumā)  
 1. Nav/zems atzīšanas līmenis 
 2. Zems atzīšanas līmenis 
 3. Vidējs atzīšanas līmenis 
 4. Drīzāk augsts atzīšanas līmenis 
 5. Augsts atzīšanas līmenis 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
46. Terciārā izglītība B līmenī (arodizglītība vai profesionālā izglītība 3–4 
gadu garumā)  

 1. Nav/zems atzīšanas līmenis 
 2. Zems atzīšanas līmenis 
 3. Vidējs atzīšanas līmenis 
 4. Drīzāk augsts atzīšanas līmenis 
 5. Augsts atzīšanas līmenis 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
47. Terciārā izglītība A līmenī (universitātes izglītība vai pētnieciskais 
darbs 3–8 gadu garumā)  

 1. Nav/zems atzīšanas līmenis 
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 2. Zems atzīšanas līmenis 
 3. Vidējs atzīšanas līmenis 
 4. Drīzāk augsts atzīšanas līmenis 
 5. Augsts atzīšanas līmenis 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
Lūdzu, sniedziet savu vērtējumu par līmeni, kādā LGBT personas skolās atzīst 
citi skolēni vai studenti turpmāk minētajos izglītības ieguves līmeņos. 
 
48. Sākumskolas un pamatskolas izglītība (pamatizglītība 0–9 gadu 

garumā)  
 1. Nav/zems atzīšanas līmenis 
 2. Zems atzīšanas līmenis 
 3. Vidējs atzīšanas līmenis 
 4. Drīzāk augsts atzīšanas līmenis 
 5. Augsts atzīšanas līmenis 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
49. Vidusskolas izglītība (piemēram, ģimnāzija)  

 1. Nav/zems atzīšanas līmenis 
 2. Zems atzīšanas līmenis 
 3. Vidējs atzīšanas līmenis 
 4. Drīzāk augsts atzīšanas līmenis 
 5. Augsts atzīšanas līmenis 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
50. Izglītība pēc vidusskolas, ko neapgūst augstskolā (nav terciārā izglītība) 

(īsa izglītība 0,5-2 gadu garumā)  
 1. Nav/zems atzīšanas līmenis 
 2. Zems atzīšanas līmenis 
 3. Vidējs atzīšanas līmenis 
 4. Drīzāk augsts atzīšanas līmenis 
 5. Augsts atzīšanas līmenis 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
51. Terciārā izglītība B līmenī (arodizglītība vai profesionālā izglītība 3–4 
gadu garumā)  

 1. Nav/zems atzīšanas līmenis 
 2. Zems atzīšanas līmenis 
 3. Vidējs atzīšanas līmenis 
 4. Drīzāk augsts atzīšanas līmenis 
 5. Augsts atzīšanas līmenis 
 Nezinu 
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 Nav attiecināms/nav saistīts 
 
52. Terciārā izglītība A līmenī (universitātes izglītība vai pētnieciskais 
darbs 3–8 gadu garumā)  

 1. Nav/zems atzīšanas līmenis 
 2. Zems atzīšanas līmenis 
 3. Vidējs atzīšanas līmenis 
 4. Drīzāk augsts atzīšanas līmenis 
 5. Augsts atzīšanas līmenis 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
Lūdzu, sniedziet savu vērtējumu par līmeni, kādā skolu mācību programmas 
ievēro LGBT personu problēmas turpmāk minētajos izglītības ieguves līmeņos. 
 
53. Sākumskolas un pamatskolas izglītība (pamatizglītība 0–9 gadu 

garumā)  
 1. Neievēro 
 2. Zems ievērošanas līmenis 
 3. Vidējs ievērošanas līmenis 
 4. Plaši ievēro 
 5. Augsta līmeņa ievērošana 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
54. Vidusskolas izglītība (piemēram, ģimnāzija)  

 1. Neievēro 
 2. Zems ievērošanas līmenis 
 3. Vidējs ievērošanas līmenis 
 4. Plaši ievēro 
 5. Augsta līmeņa ievērošana 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
55. Izglītība pēc vidusskolas, ko neapgūst augstskolā (nav terciārā izglītība) 

(īsa izglītība 0,5-2 gadu garumā)  
 1. Neievēro 
 2. Zems ievērošanas līmenis 
 3. Vidējs ievērošanas līmenis 
 4. Plaši ievēro 
 5. Augsta līmeņa ievērošana 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
56. Terciārā izglītība B līmenī (arodizglītība vai profesionālā izglītība 3–4 

gadu garumā)  
 1. Neievēro 
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 2. Zems ievērošanas līmenis 
 3. Vidējs ievērošanas līmenis 
 4. Plaši ievēro 
 5. Augsta līmeņa ievērošana 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
57. Terciārā izglītība A līmenī (universitātes izglītība vai pētnieciskais 
darbs 3–8 gadu garumā)  

 1. Neievēro 
 2. Zems ievērošanas līmenis 
 3. Vidējs ievērošanas līmenis 
 4. Plaši ievēro 
 5. Augsta līmeņa ievērošana 
  Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
Veselības aizsardzības sistēma 
Jūsu vērtējums par LGBT personu iespējām attiecībā uz veselības aizsardzības 

jautājumiem. 
 
58. Lūdzu, sniedziet savu vērtējumu par veselības aprūpes dienestu 
personāla vispārējo attieksmi pret īpašajām vajadzībām, kas saistītas ar 
LGBT personām (piemēram, lesbietēm, kurām nepieciešama palīdzība 
apaugļošanas jomā, vai attiecībā uz viendzimuma partneru atzīšanu par 
radiniekiem vai ģimenes locekļiem).  

 1. Negatīva attieksme 
 2. Drīzāk negatīva attieksme 
 3. Vidēja attieksme 
 4. Drīzāk pozitīva attieksme 
 5. Pozitīva attieksme 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
59. Lūdzu, sniedziet savu vērtējumu par veselības aprūpes dienestu 
personāla vispārējo attieksmi pret gejiem, kuri inficējušies ar HIV/AIDS.  

 1. Negatīva attieksme 
 2. Drīzāk negatīva attieksme 
 3. Vidēja attieksme 
 4. Drīzāk pozitīva attieksme 
 5. Pozitīva attieksme 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
Reliģija 
Jūsu vērtējums par LGBT personu atzīšanu no izplatītāko reliģiju puses. 
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60. Viendzimuma partnerattiecības manā valstī var sankcionēt vai ir atzītas 
(piemēram, vai reliģija tās pieļauj un atzīst par likumīgi spēkā esošām) 
(iespējams sniegt vairākas atbildes):  

  saskaņā ar manas valsts valdošo reliģiju 
  saskaņā ar citām reliģijām manā valstī 
  nezinu/nav attiecināms 

 
Sports 
Jūsu vērtējums par LGBT cilvēku iespējām sporta jomā. 
 
61. Lūdzu, sniedziet savu vērtējumu par līmeni, kādā LGBT cilvēki var būt 
atklāti par savu dzimumorientāciju, ja privāti nodarbojas ar sportu.  

 1. Nav iespējams 
 2. Zems iespējamības līmenis 
 3. Vidējs iespējamības līmenis 
 4. Drīzāk augsts iespējamības līmenis 
 5. Augsts iespējamības līmenis 
  Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
62. Lūdzu, sniedziet savu vērtējumu par to, cik lielā mērā tiek atzīta atklāto 
LGBT personu nodarbošanās ar sportu.  

 1. Nav/zems atzīšanas līmenis 
 2. Zems atzīšanas līmenis 
 3. Vidējs atzīšanas līmenis 
 4. Drīzāk augsts atzīšanas līmenis 
 5. Augsts atzīšanas līmenis 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
Plašsaziņas līdzekļi 
Jūsu vērtējums par LGBT personu atspoguļošanu sabiedriskajos plašsaziņas 
līdzekļos (televīzijā, laikrakstos, publiskajās tīmekļa vietnēs, internetā u. c.). 
 
63. Lūdzu, sniedziet savu vērtējumu par LGBT personu vispārējo 
atspoguļošanu plašsaziņas līdzekļos.  

 1. Negatīvs atspoguļojums 
 2. Drīzāk negatīvs atspoguļojums 
 3. Neitrāls atspoguļojums 
 4. Drīzāk pozitīvs atspoguļojums 
 5. Pozitīvs atspoguļojums 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
64. Lūdzu, sniedziet savu vērtējumu par LGBT personu stereotipu 
atspoguļošanu plašsaziņas līdzekļos tā vietā, lai sniegtu niansētu aprakstu.  

 1. Pamatā stereotipi 
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 2. Zināmā mērā stereotipi 
 3. Gan stereotipi, gan niansēts apraksts 
 4. Drīzāk niansēts apraksts 
 5. Niansēts apraksts 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
Transpersonu problēmas 
Jūsu vērtējums par transpersonu stāvokli. 
 
65. Lūdzu, sniedziet savu vērtējumu par vispārējo sabiedrības informētību 
par transpersonu problēmām.  

 1. Nav/zems informētības līmenis 
 2. Drīzāk zems informētības līmenis 
 3. Vidējs informētības līmenis 
 4. Drīzāk augsts informētības līmenis 
 5. Vispārēja informētība 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
66. Lūdzu, sniedziet savu vērtējumu par valsts iestāžu informētību par 
transpersonu problēmām.  

 1. Nav/zems informētības līmenis 
 2. Drīzāk zems informētības līmenis 
 3. Vidējs informētības līmenis 
 4. Drīzāk augsts informētības līmenis 
 5. Vispārēja informētība 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

  
 
67. Lūdzu, norādiet, cik svarīgi ir, lai valsts iestādes veltītu īpašu uzmanību 
transpersonām jautājumā par sociālās atstumtības risku.  

 1. Nav svarīgi 
 2. Drīzāk svarīgi 
 3. Diezgan svarīgi 
 4. Svarīgi 
 5. Ļoti svarīgi 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
68. Lūdzu, sniedziet savu vērtējumu par tās diskriminācijas līmeni, kas 
vērsta pret transpersonām LGBT kopienā.  

 1. Augsts līmenis 
 2. Drīzāk augsts līmenis 
 3. Vidējs līmenis 
 4. Drīzāk zems līmenis 
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 5. Nav/ zems līmenis 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
69. Lūdzu, sniedziet savu vērtējumu par to, cik lielā mērā Jūs iesaistāt 
transpersonas kā atsevišķu apakšgrupu savas organizācijas darbā.  

 1. Nekādi 
 2. Mazā mērā 
 3. Zināmā mērā 
 4. Drīzāk daudz 
 5. Lielā mērā 
  Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
Par jūsu organizācijas darbu homofobijas un diskriminācijas jomā 
Mūsu mērķis ir apkopot informāciju par darbu, kas tiek darīts Eiropā attiecībā uz 
homofobiju un diskrimināciju dzimumorientācijas dēļ. 
 
70. Vai jūsu organizācijai ir kādi rakstveida darbības pārskati, analīzes vai 
ziņojumu materiāli par pašreizējo stāvokli attiecībā uz LGBT personām?  

 Jā 
 Nē 
 Nezinu 
 Nav attiecināms/nav saistīts 

 
71. Lūdzu, norādiet dažas jomas, kuras ir aptvertas Jūsu rakstveida 

darbības pārskatos.  
  Vispārējais viedoklis 
  Darba tirgus 
  Etniskās minoritātes 
  Ģimenes un sociālie jautājumi 
  Pulcēšanās brīvība 
  Krimināllikums 
  Noziegumi, kas izdarīti uz naida pamata 
  Izglītība 
  Veselības aprūpe 
  Sports 
  Plašsaziņas līdzekļi 
  Transpersonu problēmas 
  Citi jautājumi (lūdzu, norādiet citu attiecīgo jomu) 

 
72. Ja iespējams, lūdzu, norādiet dažus šo darbības pārskatu, situācijas 
apskatu vai ziņojumu nosaukumus minētajās jomās.  

  Ievadiet tekstu 
 
73. Ja Jums savā organizācijā ir kādi labas prakses piemēri, lūdzu, norādiet 
tos turpmāk (piemēram, valsts darbinieku izglītošana par minoritāšu 
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problēmām vai diskriminācijas novēršanas iniciatīvas jautājumā par 
dzimumorientāciju). Ja Jums nav nekā, ko piebilst, lūdzu, atstājiet šo vietu 
tukšu.  

  Ievadiet tekstu 
 
74. Ja Jums ir kādas papildu piezīmes par diskrimināciju pret LGBT 
personām, kas saistītas tieši ar Jūsu valsti, lūdzu, izklāstiet tās turpmāk. Ja 
Jums nav nekā, ko piebilst, lūdzu, atstājiet šo vietu tukšu.  

  Ievadiet tekstu 
 
 [atbildiet tikai tad, ja pārstāvat NVO vai līdztiesības organizāciju] 
 
75. Dānijas Cilvēktiesību institūta un uzņēmuma COWI pārstāvji vēlētos 
Jūs apmeklēt martā vai aprīlī. Ja Jums ir kādi jautājumi, ko Jūs vēlētos 
izskatīt un apspriest ar mums, lūdzu, norādiet tos turpmāk.  

  Ievadiet tekstu 
 
76. Ja Jums ir kādas papildu piezīmes par šo apsekojumu, lūdzu, izklāstiet 
tās turpmāk.  

  Ievadiet tekstu 
 
Lūdzu, nospiediet pogu „Nākamais”, lai saglabātu savas atbildes un aizvērtu 
anketu. 
Pateicos par Jūsu ieguldījumu šajā apsekojumā. 
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