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Predgovor 
Na Generalni skupščini ZN je bila 18. decembra 2008 predstavljena 
deklaracija, ki sta jo v imenu Evropske unije oblikovali Francija in 
Nizozemska, sponzoriralo pa jo je šestinšestdeset držav z vsega sveta. 
Vključevala je zahtevo po dekriminalizaciji homoseksualnosti na svetovni ravni 
in obsodbo kršitev človekovih pravic na podlagi spolne usmerjenosti ali spolne 
identitete. 

S členom 13 Pogodbe ES je prepovedana vsaka diskriminacija na podlagi 
spolne usmerjenosti v Evropski uniji, Listina EU o temeljnih pravicah pa je 
prva mednarodna listina o človekovih pravicah, ki izrecno vključuje izraz 
„spolna usmerjenost“. Pravna študija, ki smo jo objavili junija 2008, kaže, da 
18 držav članic EU že zagotavlja dokaj celovito zaščito pred diskriminacijo na 
podlagi spolne usmerjenosti, julija 2008 pa je Evropska komisija predlagala 
okrepljeno zaščito pred vsako obliko diskriminacije, ki bi veljala po vsej EU. 

Družbeni položaj je skrb vzbujajoč. V zadnjih letih je vrsta dogodkov v 
državah članicah EU, kot so prepoved parad ponosa, sovražni govor politikov 
in nestrpne izjave verskih voditeljev, opozorila na skrb vzbujajoče znake in 
razvnela novo razpravo o obsegu homofobije in diskriminacije lezbijk, 
homoseksualcev, biseksualcev, transseksualcev in transspolnih oseb v Evropski 
uniji. Taki dogodki so Evropski parlament pripeljali do tega, da je leta 2005 
sprejel resolucijo, v kateri je obsodil homofobijo in diskriminacijo na podlagi 
spolne usmerjenosti. 

Dve leti pozneje, poleti 2007, je Evropski parlament novoustanovljeno 
Agencijo za temeljne pravice pozval, naj pripravi izčrpno primerjalno poročilo 
o položaju glede homofobije in diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti, 
v katerem bodo zajete vse države članice EU. Agencija je zato v letih 2007 in 
2008 izvedla obsežen pravni in družbeni raziskovalni projekt. 

To izčrpno poročilo, ki je sestavljeno iz dveh delov, pravne in družbene 
analize, se predloži Evropskemu parlamentu in njegovemu Odboru za 
državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot dokaz za ukrepe, ki 
so potrebni za spoštovanje, varstvo in spodbujanje temeljnih pravic lezbijk, 
gejev, biseksualcev, transseksualcev in transspolnih oseb (LGBT) v EU. 

Družbena analiza v tej publikaciji temelji na podatkih in vsebinskih 
informacijah iz poročil držav za vse države članice EU. Edinstveno gradivo je 
bilo zbrano s terenskimi intervjuji z nevladnimi organizacijami LGBT, organi 
za enakost in javnimi organi v vseh državah članicah ter z raziskavo med 
zainteresiranimi stranmi na podlagi vprašalnika. Na podlagi teh novih podatkov 
in temeljite raziskave obstoječih akademskih študij in raziskav Eurobarometra 
je bil pripravljen drugi del našega poročila, izčrpna družbena analiza, ki 
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dopolnjuje pravno analizo, ki jo je opravila agencija FRA in je bila objavljena 
junija 2008.  

Iz tega dela je razvidno, da sedanji položaj na področju človekovih pravic za 
lezbijke, geje, biseksualce, transseksualce in transspolne osebe ni zadovoljiv. 
Številne osebe LGBT doživljajo diskriminacijo, ustrahovanje in nadlegovanje, 
še več skrbi pa vzbujajo fizični napadi. V šolah se za geje in lezbijke 
uporabljajo slabšalne besede. Nadlegovanje je lahko vsakdanji pojav na 
delovnem mestu. V razmerjih pogosto ni možnosti, da partnerja pridobita status 
polnopravnih partnerjev. V domovih za ostarele je ozaveščenost o potrebah 
oseb LGBT omejena. V takih razmerah „nevidnost“ postane strategija za 
preživetje. V Evropski uniji, ki temelji na načelih zakonodaje enakega 
obravnavanja in nediskriminacije, je to nesprejemljivo. 

Kaj je treba storiti?  

Učinkovit boj proti kršitvam temeljnih pravic najprej zahteva odločno politično 
zavezanost načelom enakega obravnavanja in nediskriminacije. Politični 
voditelji na ravni EU in nacionalni ravni morajo zavzeti odločno stališče proti 
homofobiji in diskriminaciji oseb LGBT in transspolnih oseb ter tako prispevati 
k pozitivni spremembi odnosov in vedenja javnosti. 

Drugič, zahteva dobro poznavanje položaja na podlagi trdnih podatkov, ki 
usmerjajo razvoj politik in ukrepov, temelječih na dokazih. Ta raziskava je 
pomemben pozitiven korak v to smer. Organi za enakost in drugi specializirani 
organi v številnih državah članicah morajo še razviti mehanizme za zbiranje 
podatkov, pospeševati znanstvene raziskave in dejavno spodbujati osebe 
LGBT, naj se opogumijo in vložijo pritožbe zaradi primerov diskriminacije.  

Mnenja iz tega poročila institucijam in državam članicam EU v skladu z našo 
uredbo zagotavljajo potrebno pomoč in strokovno znanje, ki sta jim v podporo 
pri sprejemanju ukrepov ali dejavnosti v okviru njihovih pristojnosti za popolno 
spoštovanje temeljnih pravic. 

Nazadnje bi se rad zahvalil članom osebja Agencije za njihovo delo, zlasti 
Caroline Osander, projektnemu vodji z Danskega inštituta za človekove 
pravice, projektnemu vodji Mikaelu Kellerju in svetovalcu Madsu Tedu Drud-
Jensnu iz svetovalne družbe COWI. 

Morten Kjaerum 
direktor Agencije Evropske unije za temeljne pravice  
 
 

 4 

Nep
rev

erj
en

 pr
ev

od



Vsebina 
PREDGOVOR ............................................................................... 2 

VSEBINA ...................................................................................... 5 

POVZETEK ................................................................................... 6 

MNENJA ..................................................................................... 15 

UVOD .......................................................................................... 21 
Pojasnitev izrazov in konceptov .................................................................... 23 
Metodologija .................................................................................................... 27 

DEL I: LEZBIJKE, GEJI, BISEKSUALCI IN 
TRANSSEKSUALCI/TRANSSPOLNE OSEBE V EU ................ 29 
Odnosi do oseb LGBT .................................................................................... 29 
Kazniva dejanja iz sovraštva in sovražni govor ........................................... 40 
Svoboda zbiranja ............................................................................................. 55 
Trg dela ............................................................................................................. 61 
Izobraževanje ................................................................................................... 74 
Zdravstvo ......................................................................................................... 82 
Verske institucije ............................................................................................. 89 
Šport ................................................................................................................. 93 
Mediji ................................................................................................................ 97 
Azil .................................................................................................................. 102 
Večplastna diskriminacija ............................................................................ 108 

DEL II: TRANSSPOLNE OSEBE: POSEBNA VPRAŠANJA ... 115 

SKLEPNE UGOTOVITVE ......................................................... 134 
Priloga 1 Avtorji poročil držav ..................................................................... 137 
Priloga 2 Elektronski vprašalnik za zainteresirane strani ......................... 140 

 5 

Nep
rev

erj
en

 pr
ev

od



Povzetek 
Ozadje 

Načelo enakega obravnavanja je temeljna vrednota Evropske unije. Listina 
Evropske unije o temeljnih pravicah je prvi mednarodni instrument za 
človekove pravice, v členu 21(1) pa izrecno prepoveduje diskriminacijo na 
podlagi „spolne usmerjenosti“:  

„Prepovedana je vsakršna diskriminacija na podlagi spola, rase, barve kože, 
etničnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali 
prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini, 
gmotnega stanja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.“  

Do Amsterdamske pogodbe je bila glavna pozornost pravnih ukrepov EU v 
zvezi s tem namenjena preprečevanju diskriminacije na podlagi nacionalnosti 
in spola. S členom 13 Amsterdamske pogodbe so bile Skupnosti dane nove 
pristojnosti za boj proti diskriminaciji na podlagi spola, rasnega ali etničnega 
izvora, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. Zato 
sta bili na področju boja proti diskriminaciji sprejeti dve novi direktivi ES: 
direktiva o rasni enakosti in direktiva o enakosti pri zaposlovanju. Vendar pa je 
z direktivo o enakosti pri zaposlovanju zagotovljena zaščita pred diskriminacijo 
na podlagi spolne usmerjenosti samo pri zaposlovanju in delu. 

Evropski parlament je junija 2007 Agencijo za temeljne pravice pozval, naj 
pripravi izčrpno primerjalno poročilo o položaju glede homofobije in 
diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti v državah članicah Evropske 
unije, da bi bilo v pomoč Odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve Evropskega parlamenta pri razpravah o potrebi po direktivi, ki 
bi zajela vse razloge za diskriminacijo iz člena 13 Pogodbe ES za vse sektorje 
iz direktive o rasni enakosti 2000/43/ES (Direktive 2000/43/ES o izvajanju 
načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost). Ti sektorji 
so izobraževanje, socialna varnost, zdravstvo ter dostop do blaga in storitev.  

Agencija je zato pripravila in decembra 2007 začela izvajati pomemben 
projekt, ki je bil v skladu z njeno družbeno-pravno meddisciplinarno 
metodologijo sestavljen iz dveh delov. Prvi del, objavljen junija 2008, vsebuje 
izčrpno primerjalno pravno analizo položaja v državah članicah Evropske unije. 
Primerjalna pravna analiza je temeljila na 27 nacionalnih pravnih študijah, v 
katerih so bile zajete vse države članice EU in ki so bile izdelane na podlagi 
podrobnih smernic agencije FRA. Drugi del, to je ta publikacija, je izčrpna 
primerjalna družbena analiza, ki temelji na razpoložljivih podatkih iz vse EU in 
terenskih raziskavah, ki so vključevale intervjuje in okrogle mize s ključnimi 
akterji ter sta jih izvedla Danski inštitut za človekove pravice (DIHR) in 
mednarodna svetovalna družba COWI. 
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1. Ključne ugotovitve  

Sedanji družbeni položaj lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in 
transspolnih oseb (LGBT) pomeni za Evropsko unijo težavo. Lezbijke, geji, 
biseksualci, transseksualci in transspolne osebe so žrtve diskriminacije, 
ustrahovanja in nadlegovanja v vsej EU. Kot so pokazali rezultati raziskave 
Eurobarometra o diskriminaciji iz julija 2008, v povprečju več kot polovica 
državljanov EU meni, da je v njihovi državi razširjena diskriminacija na 
podlagi spolne usmerjenosti. 

Naša raziskava tudi kaže, da so osebe LGBT v vsakdanjem življenju žrtve 
homofobije, iz predsodkov izhajajočega iracionalnega strahu pred 
homoseksualnostjo in lezbijkami, geji in biseksualci ter odpora do njih. 
Podobno so transspolne osebe žrtev transfobije. 

Diskriminacija, homofobija in transfobija vplivajo na življenja in izbire oseb 
LGBT na vseh področjih družbenega življenja. Že v zgodnjih letih se zaradi 
slabšalnih besed, ki se uporabljajo za geje in lezbijke v šoli, naučijo ostati 
nevidni; pogosto so žrtve nadlegovanja in diskriminacije na delovnem mestu; v 
številnih državah ne morejo skleniti svojega partnerstva civilno zakonsko 
zvezo; redko vidijo pozitivne podobe oseb LGBT v medijih; ko potrebujejo 
zdravljenje – zase ali svoje partnerje –, le stežka razkrijejo istospolno 
usmerjenost v okoljih, v katerih je heteroseksualnost samoumevna; v domovih 
za ostarele sta razumevanje njihovih potreb in ozaveščenost o njih zelo redka. 
In če so begunci, ki iščejo azil pred preganjanjem v tretjih državah zaradi svoje 
spolne usmerjenosti ali spolne identitete, jim pogosto ne verjamejo ali jih, še 
huje, preprosto zavrnejo, tudi če je v državi, iz katere so pobegnili, 
homoseksualnost kaznivo dejanje. 

Natančen seznam problematik, obravnavanih v tem poročilu, bi 
se glasil „homofobija, transfobija in diskriminacija na podlagi 
spolne usmerjenosti, spolne identitete in spolnega izraza“. 
Opredelitve vseh teh izrazov je mogoče najti v razdelku 
„Pojasnitev izrazov in konceptov“ v poglavju „Uvod“. Vsi ti 
izrazi se bodo uporabljali v celoti, če bo to potrebno zaradi 
pomenske natančnosti. Zaradi enostavnejšega sloga pa se v 
delih poročila preprosto šteje, da so vsa ta področja vključena v 
izraza „homofobija“ in „diskriminacija na podlagi spolne 
usmerjenosti“; včasih se bo uporabljal tudi izraz „homofobija in 
povezana vprašanja“, da bodo vključena ta druga področja. 
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Strah pred diskriminacijo, homofobijo in transfobijo prispeva k „nevidnosti“ 
oseb LGBT v številnih delih Evrope in številnih družbenih okoljih. Osebe 
LGBT pogosto sprejmejo „nevidnost“ kot del „strategije preživetja“ zaradi 
ugotovljenih tveganj, da bodo izpostavljene diskriminaciji. To prispeva k 
razmeroma majhnemu številu pritožb zaradi diskriminacije na podlagi spolne 
usmerjenosti, spolne identitete ali spolnega izraza v EU v primerjavi s 
pritožbami zaradi diskriminacije zaradi drugih razlogov.  

Nekatere razlike med državami članicami 

V več državah članicah so bodisi javni organi bodisi napadi 
„protidemonstrantov“ ovirali temeljno pravico do svobode zbiranja. O takih 
incidentih se je poročalo v petih državah članicah (v Bolgariji, Estoniji, Latviji, 
na Poljskem in v Romuniji). Poleg tega v teh in šestih drugih državah članicah 
(v Bolgariji, na Cipru, v Češki republiki, Italiji, na Madžarskem in Malti) 
zahteve za izboljšanje pravic oseb LGBT vedno vzbudijo negativne odzive 
nekaterih politikov in predstavnikov verskih institucij ali skupin.  

V drugih državah članicah pa so se praznovanj parad ponosa, ki so jih 
organizirale organizacije LGBT, pogosto udeležili vladni ministri, politične 
stranke in v nekaterih primerih verske organizacije. Na Nizozemskem so se 
parade ponosa „Canal Pride“, ki je leta 2008 potekala v Amsterdamu, udeležili 
trije vladni ministri, ki so zastopali vlado, in amsterdamski župan. V Avstriji 
so bili med 120 000 udeleženci parade ponosa leta 2008 uslužbenci organa za 
enakost mesta Dunaj. Na Švedskem je minister za evropske zadeve leta 2008 
odprl parado EuroPride v Stockholmu, ki je privabila več kot 80 000 
udeležencev, med katerimi so bili tudi predstavniki državne luteranske cerkve. 
V Španiji so se madridske parade ponosa udeležili minister za enakost in na 
stotisoče ljudi iz vse Evrope. V Franciji se je pariške parade ponosa leta 2008 
udeležilo več kot pol milijona ljudi, tudi pariški župan. 

Še eno vprašanje, ki je bilo analizirano že v pravni študiji agencije FRA, se 
nanaša na razlike med državami članicami glede partnerskih pravic. Štirinajst 
držav članic (Avstrija, Bolgarija, Ciper, Estonija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, 
Litva, Madžarska1, Malta, Poljska, Romunija in Slovaška) osebam LGBT ne 
priznava nobenih partnerskih pravic, tri države članice (Belgija, Nizozemska in 
Španija) pa so istospolnim parom dodelile vse pravice, ki jih imajo raznospolni 
poročeni partnerji. Pomanjkanje partnerskih pravic pomeni, da istospolni pari 
nimajo dostopa do več pravic in ugodnosti, ki jih imajo raznospolni pari. 

Med državami članicami EU so tudi velike razlike v zvezi z javnim mnenjem o 
osebah in vprašanjih LGBT. Raziskava Eurobarometra o diskriminaciji iz leta 
2006 je na primer pokazala, da večina prebivalstva na Nizozemskem (82 %), 
Švedskem (71 %) in Danskem (69 %) podpira poroko istospolnih partnerjev, v 
Romuniji (11 %), Latviji (12 %) in na Cipru (14 %) pa to idejo podpira le malo 

1  Madžarska je bila v postopku uvedbe zakona, s katerim se opredeljuje registracija istospolnih 
parov, vendar je madžarsko ustavno sodišče ta zakon decembra 2008 razveljavilo. 
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prebivalcev. Podobno 91 % prebivalcev na Nizozemskem ne bi imelo nič proti, 
če bi imeli homoseksualca za soseda, v Romuniji pa je takih prebivalcev samo 
36 %. Raziskava Eurobarometra o diskriminaciji iz leta 2008, v kateri se je 
uporabljala desetstopenjska „lestvica udobja“, je dala podobne rezultate: 
švedski (9,5), nizozemski in danski anketiranci (9,3) so izrazili najvišjo stopnjo 
„udobja“ v zvezi z idejo, da bi imeli homoseksualca za soseda, precej nižja 
stopnja „udobja“ pa je bila ugotovljena v Bolgariji (5,3), Latviji (5,5) in Litvi 
(6,1). 

Nekatere razlike med državami članicami  

Omeniti je treba razlike znotraj držav članicah, ki so bile odkrite raziskavi 
Eurobarometra. Te se nanašajo na: (1) osebe, ki imajo negativen odnos do oseb 
LGBT (na primer starejši bolj kot mladi, moški bolj kot ženske, manj 
izobraženi bolj kot bolj izobraženi); (2) okolje, v katerih se osebe LGBT 
dojemajo bolj negativno (na primer pri skrbi za otroke ali poučevanju otrok; 
bolj sovražne odzive vzbudijo, če so bližnji sorodniki, kot če bi bili prijatelji ali 
zdravniki); in (3) osebe, na katere najbolj vplivajo kazniva dejanja iz sovraštva 
in ustrahovanje (na primer na mlade bolj kot na starejše).  

Odnosi do oseb LGBT  

Glede na raziskavo Eurobarometra se odnosi do oseb LGBT med državami 
članicami EU zelo razlikujejo glede na okoliščine, v katere so osebe LGBT 
postavljene. Najbolj pozitivni rezultati so pri odgovorih na vprašanje, ali bi si 
želeli homoseksualca za soseda. Najbolj negativni rezultati so pri vprašanju, ali 
bi morali homoseksualcem dovoliti posvojitev otrok. 

V državah z močno zakonodajo, ki ščiti pravice oseb LGB, vključno s pravico 
do zakonsko priznanega partnerstva, so splošni odnosi do oseb LGB običajno 
bolj pozitivni. 

Odnosi do transspolnih oseb so precej bolj negativni kot odnosi do lezbijk, 
gejev in biseksualcev.  

Kazniva dejanja iz sovraštva in sovražni govor  

Homofobična kazniva dejanja iz sovraštva različno vplivajo na osebe LGBT. 
Verbalno nasilje je najpogostejša vrsta incidenta iz sovraštva in se običajno 
zgodi na javnih mestih. Mladi so žrtve napadov pogosteje od drugih starostnih 
skupin (skupaj z ustrahovanjem v šoli), pri lezbijkah in biseksualnih ženskah pa 
je večja verjetnost, da doživijo spolne napade ali napade v zasebnem okolju kot 
pri gejih ali biseksualnih moških. Storilci so običajno mladi moški v skupinah. 
V zadnjih letih se je večkrat poročalo o napadih na transspolne osebe, ki so se 
končali z usodnimi posledicami.  
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Podobno kot pri drugih oblikah kaznivih dejanj iz sovraštva je nezadostno 
prijavljanje ključna značilnost homofobičnih in transfobičnih kaznivih dejanj. 
Večina držav članic nima potrebnih orodij za prijavljanje takih incidentov 
policiji, kot so obrazci za samostojno prijavljanje ali prijavljanje, ki ga opravi 
tretja stranka, in prijavljanje z asistenco. Policisti v večini držav članic niso 
ustrezno usposobljeni za prepoznavanje in obravnavanje kaznivih dejanj iz 
sovraštva. Nezadostno prijavljanje je mogoče pojasniti tudi z nepripravljenostjo 
večine žrtev LGBT, da razkrijejo svojo spolno identiteto, pogosto zato, ker 
organi niso dovzetni za njihov položaj ali niso usposobljeni za obravnavo takih 
incidentov v podporo žrtvi. Nezadostno prijavljanje je resna težava, saj ima za 
posledico uradne številke, v katerih se ne izraža dejanski obseg težave. Poleg 
tega je v EU malo raziskav o številu, naravi, storilcih ali žrtvah homofobičnih 
ali transfobičnih kaznivih dejanj iz sovraštva. 

V nekaterih državah članicah so težava napadi na prizorišča LGBT. Prostori 
nevladnih organizacij LGBT so bili razdejani, druga zbirališča požgana ali pa 
so obiskovalci doživeli resno nadlegovanje ali napad. 

Do sovražnega govora, uperjenega proti osebam LGBT, med drugim prihaja pri 
političnih razpravah v zvezi s pravicami LGBT ali med protidemonstracijami 
na javnih prireditvah LGBT, kot so parade ponosa. V medijih se pojavljajo 
homofobične izjave politikov in verskih osebnosti. V takih izjavah so osebe 
LGBT pogosto opisane kot nenaravne, bolne, deviantne, povezane s 
kriminalom, nemoralne ali kot osebe, ki rušijo ravnotežje v družbi. 

Internet je kot platforma za objavljanje sovražnega govora področje, ki vzbuja 
posebno skrb. Nevladne organizacije LGBT in nacionalni organi za enakost so 
med terenskimi raziskavami poudarili, da zaradi narave interneta storilcev ni 
lahko odkriti ali preganjati. 

Svoboda zbiranja  

Osebe LGBT so uveljavljale svojo pravico do svobode zbiranja v boju proti 
homofobiji in prizadevanjih za pravice LGBT, zlasti med paradami ponosa ali 
podobnimi shodi in prireditvami. Prepovedi ali upravne ovire so v zadnjih letih 
povzročile težave pri organizaciji zakonitih in miroljubnih demonstracij LGBT 
v Estoniji, Latviji, Litvi, na Poljskem, v Romuniji in Bolgariji, čeprav je 
nevladnim organizacijam LGBT nato uspelo organizirati prireditve v teh 
državah članicah, razen v Litvi.  

Javni organi v nekaterih državah članicah niso bili sposobni ali pripravljeni 
zagotoviti varnosti udeležencev demonstracij LGBT pred napadi 
protidemonstrantov. V zadnjih petih letih so se tovrstni napadi zgodili na 
Švedskem, v Estoniji, Latviji, na Poljskem, v Češki republiki, na Madžarskem, 
v Italiji, Romuniji in Bolgariji. Take incidente so pogosto spremljale 
homofobične javne izjave ali sovražni govor. 
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Nevladne organizacije LGBT so imele v nekaterih državah članicah tudi težave 
pri najemanju prostorov za politične in kulturne dejavnosti, organizatorji javnih 
razprav LGBT pa težave s pridobivanjem dostopa do kulturnih in političnih 
prizorišč. 

Trg dela 

Zaradi nevidnosti oseb LGBT in razmeroma nizke stopnje evidentiranih pritožb 
je težko meriti dejanski obseg homofobije, transfobije in diskriminacije na 
podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete. Ta pojav je mogoče delno 
pojasniti s splošno nezadostno ozaveščenostjo o pravicah skupaj z 
nepripravljenostjo oseb LGBT, da priznajo svojo spolno usmerjenost, spolno 
identiteto ali spolni izraz na javnem sojenju. Iz raziskav in poročil nevladnih 
organizacij je razvidno, da so osebe LGBT pogosto žrtve homofobije in 
diskriminacije na delovnem mestu, ki se zgodita na različne načine: z 
neposredno diskriminacijo, nadlegovanjem, ustrahovanjem, posmehovanjem in 
družbeno izolacijo. 

Številna delovna mesta se štejejo za „nevarna“ za osebe LGBT. Čeprav se 
podatki med državami razlikujejo, študije in terenski intervjuji kažejo, da je 
večina oseb LGBT na splošno ni pripravljena razkriti svoje spolne usmerjenosti 
na delovnem mestu.  

Pretekle negativne izkušnje, strah pred diskriminacijo, tveganje odpustitve in 
kakovost delovnega okolja – vsi ti dejavniki vplivajo na to, kako razkrite so 
osebe LGBT, dokazano pa je, da lahko prikrivanje spolne usmerjenosti 
negativno vpliva na zdravje in dobro počutje osebja LGBT. 

Od obstoja politik enakega obravnavanja in raznolikosti na delovnem mestu ter 
odločilne vloge vodstvenih delavcev pri izvajanju takih politik je odvisno, ali 
bodo osebe LGBT svoje delovno okolje dojemale kot varno in vključujoče. 
Dokazi kažejo, da učinkovita zakonodaja o enakosti pri zaposlovanju osebam 
LGBT omogoča vložitev uradne pritožbe v primerih diskriminacije.  

Izobraževanje 

O primerih ustrahovanja in nadlegovanja oseb LGBT se poroča v 
izobraževalnih ustanovah po vsej EU. Verbalna homofobija in transfobija sta 
povsem običajni, beseda „gej“ pa se pogosto slabšalno uporablja. 

Ustrahovanje in nadlegovanje imata pomembne posledice za mlade LGBT, saj 
vplivata na njihov šolski uspeh in dobro počutje. Take izkušnje lahko vodijo k 
družbeni marginalizaciji, slabemu zdravju ali opustitvi šolanja. Obstoječe 
raziskave in intervjuji z nevladnimi organizacijami LGBT kažejo, da šolski 
organi v EU homofobiji in ustrahovanju oseb LGBT posvečajo le malo 
pozornosti. Raziskave tudi kažejo, da učiteljem primanjkuje ozaveščenosti, 
spodbud, veščin in orodij za prepoznavanje in odpravljanje takih težav.  
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Pomanjkanje priznavanja, nezadostna zastopanost in pomanjkanje pozitivnih 
podob LGTB v izobraževanju v večini držav članic EU je še eno skrb 
vzbujajoče področje, na katero opozarjajo nevladne organizacije, saj prispeva k 
nezadostni ozaveščenosti, dovzetnosti in razumevanju, ki prispevajo k socialni 
izoliranosti dijakov in študentov LGBT. Učitelji se redko usposabljajo za 
vprašanja spolne identitete in usmerjenosti ali so pripravljeni razpravljati o tem 
oziroma so naklonjeni razpravam o tem vprašanju. 

Zdravstveno varstvo 

Nekateri podatki iz raziskav kažejo, da osebe LGBT doživljajo diskriminacijo v 
zdravstvenem varstvu. Med negativne izkušnje spada označevanje njihove 
spolne usmerjenosti za motnjo ali bolezen. Težko je določiti dejanski obseg 
diskriminacije oseb LGBT v zdravstvenem varstvu, saj običajno prikrivajo 
svojo spolno usmerjenost.  

Študije in terenski intervjuji razkrivajo pozitivne in negativne odzive 
zdravstvenih delavcev, ko oseba LGBT razkrije svojo spolno usmerjenost ali 
spolno identiteto. Negativni odnosi do oseb LGBT ali zaznano tveganje, da se 
bodo taki odnosi pojavili, lahko nekatere osebe LGBT odvrne od tega, da 
poiščejo zdravstveno varstvo.  

Poleg tega veliko zaskrbljenost vzbuja splošno zdravstveno stanje oseb LGBT. 
Obstoječe raziskave homofobijo, transfobijo, nadlegovanje ali marginalizacijo 
povezujejo z na splošno slabšim duševnim in telesnim zdravjem oseb LGBT. 
Intervjuvane nevladne organizacije LGBT in javni organi so poročali o višjih 
stopnjah slabega duševnega zdravja, samomorov in uživanja psihoaktivnih 
snovi med osebami LGBT.  

Ne nazadnje, nepriznavanje istospolnih partnerjev za „svojce“ povzroča težave 
pri dostopanju do informacij, odločanju o zdravstvenem stanju in zdravljenju 
partnerja ter težave v zvezi z obiskovanjem v bolnišnici. 

Verske institucije  

Odzivi verskih institucij na osebe LGBT in njihove pravice so zelo različni. 
Cerkveni predstavniki v več državah članicah dejavno sodelujejo v političnih 
razpravah o pravicah LGBT, pri čemer pogosto mobilizirajo nasprotnike 
sprejetja takih pravic in lobirajo proti sprejetju takih pravic. V nekaterih 
primerih so verske skupine tudi javno nasprotovale organizaciji prireditev 
LGBT. Verske institucije so kot delodajalke včasih uporabile izvzetja iz 
protidiskriminacijske zakonodaje proti zaposlenim LGTB.  

Po drugi strani obstajajo tudi primeri verskih institucij in organizacij, ki so 
navezale stike z osebami LGBT.  

Šport   
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Homofobija je prisotna v športu, in zdi se, da obstajajo precejšnji izzivi, pred 
katerimi se v športu znajdejo osebe, ki so odkrito priznale, da so LGBT. 
Homofobija se izraža različno: v navijaški kulturi in med športniki ter kadar se 
homofobični jezik uporablja za zasmehovanje nasprotnikov ali sodnikov.  

Ključna ugotovitev v zvezi s športom je precejšnje pomanjkanje vidnosti 
LGBT. Domneva se, da imajo osebe LGBT malo možnosti, da razkrijejo 
istospolno usmerjenost v športu, zaradi tveganja nadlegovanja, homofobije ali 
da jih bodo drugi člani kluba zavrnili. 

Nevladne organizacije LGBT v Španiji in Združenem kraljestvu opažajo, da 
športna združenja homofobijo uvrščajo zelo nizko na protidiskriminacijskem 
dnevnem redu, zlasti v primerjavi s prizadevanji za boj proti rasizmu v športu. 

Mediji  

V nekaterih državah članicah je mogoče še vedno najti primere homofobičnega 
govora v medijih, homoseksualnost pa je v različnem obsegu še vedno tabu. 
Osebe LGBT niso dovolj medijsko vidne v EU, čeprav so geji vidnejši od 
lezbijk ali transspolnih oseb.  

Osebe LGBT so žrtve različnih oblik medijske stereotipizacije. Uporaba napol 
erotičnih ilustracij v člankih o pomembnih temah za osebe LGBT prispeva k 
predsodkom in krepi predstavo, da se spolna usmerjenost nanaša le na spolno 
dejavnost in nagnjenja. Novinarjem v EU bi koristilo boljše razumevanje 
vprašanj LGBT za reprezentativno in uravnoteženo poročanje.  

Vendar obstajajo tudi dokazi, da se stvari počasi spreminjajo, in iz nekaterih 
študij je že razviden porast medijskih upodobitev v EU, ki vključujejo bolj 
niansiran in poučen pogled na osebe in vprašanja LGBT. 

Azil 

Čeprav vse države članice priznavajo preganjanje na podlagi spolne 
usmerjenosti in spolne identitete kot veljaven razlog za azil, v številnih državah 
članicah postopki prošnje za azil ostajajo nejasni.  

Osebe LGBT se spopadajo s posebnimi težavami v postopku prošnje za azil, saj 
je javnim organom težko odprto predstaviti intimne informacije, informacije o 
spolnosti in tabujih. Poleg tega osebje in tehnike intervjujev pogosto ne 
priznavajo te težave. Seznanjenost organov z razmerami, v katerih se znajdejo 
osebe LGBT v matičnih državah, ki je podlaga za opredelitev statusa begunca, 
je pogosto nezadostna. 

Številni prosilci za azil LGBT so bili zavrnjeni bodisi ker se je njihova trditev o 
homoseksualni usmerjenosti štela za nezanesljivo bodisi ker se je štelo, da lahko 
v matični državi živijo kot homoseksualci „zasebno“ (tj. ne razkrijejo istospolne 
usmerjenosti).  
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Prosilci za azil LGBT v azilnih domovih nimajo dovolj informacij in so lahko 
zaradi svoje spolne usmerjenosti ali spolne identitete žrtve socialne izoliranosti 
in zlorab. 

Večplastna diskriminacija  

Osebe LGBT so raznolika skupina in so lahko izpostavljene diskriminaciji 
zaradi dveh ali več razlogov. Diskriminacijo in izključenost lahko dopolnjuje 
status invalida, starostnika ali etnične/verske manjšine v kombinaciji z 
identiteto LGBT.  

Pripadniki etnične manjšine so lahko izpostavljeni diskriminaciji na podlagi 
spolne usmerjenosti ali spolne identitete v svojih skupnostih etničnih manjšin in 
diskriminaciji na podlagi rase ali etnične pripadnosti v skupnosti LGBT.  

Invalidne osebe LGBT lahko doživijo „aseksualizacijo“, ki jo med drugim 
povzročijo negovalci in člani same skupnosti LGBT. Poleg tega nedostopna 
prizorišča, bari in zbirališča LGBT ustvarjajo fizične ovire za invalidne osebe 
LGBT, ki poskušajo sodelovati v skupnosti LGBT. 

Nekatere osebe LGBT so v domovih za oskrbo in domovih za ostarele 
izpostavljene socialni izoliranosti in stereotipizaciji, ki jo zakrivijo osebje in 
drugi varovanci.  

Transspolne osebe  

Transspolne osebe vključujejo osebe s spolno identiteto, ki je drugačna od 
biološkega spola, in osebe, ki želijo izraziti svojo spolno identiteto drugače, kot 
bi bilo pričakovati v skladu z biološkim spolom. Vključujejo tudi osebe, ki se 
predstavljajo v nasprotju s pričakovanji biološke spolne vloge, naj bo to z 
oblačili, dodatki, kozmetiko ali telesnimi spremembami. To med drugim 
vključuje transspolne osebe, ki so med moškim in žensko, transseksualne 
osebe, transvestite in osebe, ki se oblačijo kot pripadniki nasprotnega spola 
(cross-dressers).  

Transspolne osebe se srečujejo s transfobijo in diskriminacijo zaradi svoje 
spolne identitete in izraza, ne pa nujno zaradi svoje spolne usmerjenosti. 
Transspolne osebe so lahko heteroseksualne, homoseksualne ali biseksualne.  

Diskriminacija transspolnih oseb se dogaja na vseh področjih, ki so se 
preiskovala za to poročilo, in zlasti te osebe so žrtve kaznivih dejanj iz 
sovraštva in tarče sovražnega govora. Diskriminacija v zdravstvu in pri 
zaposlovanju je izrazitejša. Raziskave kažejo, da je odnos do transspolnih oseb 
precej bolj negativen kot do oseb LGB. 
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Mnenja 
V skladu s členom 4(1)(d) Uredbe Sveta št. 168/2007 je naloga Agencije 
Evropske unije za temeljne pravice oblikovanje mnenj za institucije in države 
članice Evropske unije. Glede na ugotovitve te družbene analize ima Agencija 
naslednja mnenja poleg tistih iz svoje pravne analize. 

1. Agencija FRA pozdravlja predlog Evropske komisije z dne 2. julija 2008 za 
Direktivo Sveta o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero 
ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost2. Ta nova direktiva bi 
razširila področje uporabe sedanje zakonodaje EU, ki prepoveduje 
diskriminacijo zaradi zgoraj navedenih razlogov, vendar samo na področjih 
zaposlovanja, dela in poklicnega izobraževanja. Agencija verjame, da 
spremembe, predlagane v osnutku poročila Evropskega parlamenta z dne 14. 
januarja 2009, nadalje izboljšujejo predlog Komisije.3 

Krepitev izvajanja protidiskriminacijske zakonodaje 

2. Kampanjo Evropske komisije za izboljšanje ozaveščenosti „Za različnost. 
Proti diskriminaciji“, ki se je začela leta 2003, je treba nadalje okrepiti in 
povezati z ustreznimi dejavnostmi vlad in civilne družbe v državah članicah.  

3. Evropska komisija mora razmisliti o krepitvi svojih prizadevanj za 
učinkovito izmenjavo modelov dobre prakse z državami članicami pri uporabi 
protidiskriminacijske zakonodaje EU, zlasti prek mreže EQUINET, evropske 
mreže nacionalnih organov za enakost. 

4. Države članice, ki tega še niso storile, spodbujamo, naj razmislijo o razširitvi 
področja dejavnosti obstoječih organov za enakost, da bi v njihove pristojnosti 
vključile diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti in dodelile ustrezna 
sredstva, ki bodo omogočala zagotavljanje pravne in psiho-socialne podpore 
žrtvam diskriminacije. 

5. Države članice spodbujamo, naj razvijejo ali okrepijo obstoječe kampanje za 
izboljšanje ozaveščenosti o vprašanjih LGBT. Organizacije LGBT je treba 

2  Predlog Direktiva Sveta o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali 
prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost {SEC(2008) 2180} {SEC(2008) 2181} 
/* COM/2008/426 konč. − CNS 2008/0140 */na voljo na naslovu http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0426:SL:HTML (20. 1. 2009). 

3  Evropski parlament, Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, 
2008/0140(CNS). 

 14. 1. 2009, Osnutek poročila o predlogu Direktive Sveta o izvajanju načela enakega 
obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost, 
na voljo na naslovu 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&language=S
L&reference=PE418.014 (20. 1. 2009).  
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vključiti v načrtovanje in izvajanje takih projektov, ki oblikujejo močna 
partnerstva med agencijami. 

6. Države članice spodbujamo, naj razvijejo ali okrepijo obstoječe pobude za 
izboljšanje ozaveščenosti in usposabljanje, ki so usmerjene zlasti na javne 
uslužbence na vseh vladnih ravneh, o temah LGBT in načelih ter obveznostih 
glede enakega obravnavanja in nediskriminacije iz nacionalne zakonodaje, 
prava EU in mednarodnih instrumentih za človekove pravice (skupaj s sodno 
prakso Sodišča Evropskih skupnosti in Evropskega sodišča za človekove 
pravice), pri čemer v načrtovanje in izvajanje takih ukrepov vključijo 
organizacije LGBT. 

7. Države članice spodbujamo, naj izvajajo „revizije raznolikosti“ in razvijejo 
politike enakega obravnavanja in raznolikosti za vse vrste diskriminacije v 
svoji javni upravi na vseh ravneh, s čimer bodo drugim delodajalcem 
zagotovile primer „najboljše prakse“. 

Boj proti kaznivim dejanjem iz sovraštva 

8. Države članice morajo razmisliti o razvoju preprostih in vključevalnih 
operativnih opredelitev kaznivih dejanj iz sovraštva, ki jih bo javnost 
uporabljala za prijavljanje takih kaznivih dejanj, policija pa za njihovo 
evidentiranje, ter učinkovitih orodij za lajšanje prijavljanja, kot so obrazci za 
samostojno prijavljanje in zmogljivosti tretjih strank za prijavljanje, ki javnosti 
omogočajo prijavljanje kaznivih dejanj iz sovraštva tudi na drugih krajih, ne 
samo na policijskih postajah. 

9. Države članice morajo sprejeti praktične ukrepe za izboljšanje ozaveščenosti 
organov kazenskega pregona o vprašanjih LGBT in zagotavljanje ustreznega 
usposabljanja policije za učinkovito obravnavanje kaznivih dejanj iz sovraštva, 
zlasti glede podpore žrtvam in sistematičnega evidentiranja incidentov. V zvezi 
s tem bi se lahko opirale na obsežno delo organizacije OVSE o kaznivih 
dejanjih iz sovraštva in priročnik o spremljanju in prijavljanju homofobičnih in 
transfobičnih incidentov, ki ga je pripravilo združenje ILGA-Europe. 

10. Države članice morajo zagotavljati, da uslužbenci organov kazenskega 
pregona preiskujejo homofobična kazniva dejanja v skladu z enako visokimi 
standardi kot druge oblike kaznivih dejanj. Tesnejše sodelovanje, na primer 
prek večagencijskih partnerstev, v katerih dejavno sodelujejo organizacije 
LGBT, zlasti pri podpori žrtvam, bo olajšalo policijsko delo s krepitvijo 
zaupanja, ki je potrebno za izboljšanje prijavljanja homofobičnih kaznivih 
dejanj.  

Varstvo pravice do svobode zbiranja 

11. Države članice ter zlasti lokalni in regionalni organi morajo pomagati 
organizacijam LGBT pri njihovih prizadevanjih za organizacijo pomembnih 
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prireditev, kot je parada ponosa, ki izboljšujejo ozaveščenost javnosti o 
vprašanjih LGBT in krepijo osebe LGBT, zlasti kadar take organizacije od 
države ne prejemajo nobene finančne ali druge podpore, z zagotavljanjem 
sredstev in zaščite pred homofobičnimi protidemonstracijami.  

12. Države članice ter zlasti lokalni in regionalni organi morajo v zvezi s tem 
upoštevati Priporočilo št. 211 (2007) Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti 
Sveta Evrope4 o svobodi zbiranja in izražanja za lezbijke, geje, biseksualce in 
transspolne osebe, v katerem se med drugim zahteva: uporaba (prihodnjih) 
smernic o pravici do mirnega zbiranja, ki jih je pripravila skupina 
strokovnjakov OVSE/ODIHR za svobodo zbiranja; temeljita preiskava vseh 
primerov nasilja ali sovražnega govora med prireditvami LGBT ali 
prireditvami v zvezi z LGBT; pozitivne ukrepe, kot jih zahteva Evropsko 
sodišče za človekove pravice, za zagotavljanje dejanske svobode zbiranja in 
izražanja na državni, lokalni in regionalni ravni; posvetovanje s skupinami 
LGBT pri reformi pravnih ukrepov, ki posegajo v svobodo izražanja ali 
zbiranja. 

Izboljšanje azilnih postopkov in pogojev 

13. Države članice morajo razviti konkretna merila in smernice za obravnavo 
prosilcev za azil LGBT in reševanje vprašanj spolne usmerjenosti in spolne 
identitete v prijavnih postopkih. V zvezi s tem bi lahko organi sledili Navodilu 
UNHCR o prošnjah za status begunca v zvezi s spolno usmerjenostjo in spolno 
identiteto5, ki je bilo izdano 21. novembra 2008 in je še posebno koristno. 

14. Države članice morajo zagotoviti, da so uradniki, ki obravnavajo 
priseljence in prosilce za azil LGBT, seznanjeni z vprašanji spolne 
usmerjenosti in spolne identitete ter ustrezno usposobljeni za obravnavanje teh 
oseb.  

15. Države članice morajo posvetiti posebno pozornost posebnim potrebam in 
težavam oseb LGBT, nastanjenih v centrih za pridržanje. 

Zagotavljanje enakega obravnavanja na trgu dela 

16. Socialni partnerji morajo olajšati dejavno sodelovanje oseb LGBT v svojih 
organizacijah ter spodbujati delodajalce v javnem in zasebnem sektorju, da 
sprejmejo in izvajajo politike enakega obravnavanja in raznolikosti na 
delovnem mestu. 

Zagotavljanje enakega obravnavanja v zdravstvu 

4  Na voljo na naslovu 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1099699&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&Bac
kColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864 (5. 2. 2009). 

5  Visoki komisariat ZN za begunce, Navodilo UNHCR o prošnjah za status begunca v zvezi s 
spolno usmerjenostjo in spolno identito, 21. november 2008, na voljo na naslovu 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/48abd5660.html (5. 2. 2009). 
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17. Države članice morajo spodbujati pristojne organizacije in institucije k 
vključevanju vidika LGBT v nacionalne zdravstvene raziskave. 

18. Države članice morajo s predstavniki zdravstvenih strokovnjakov in 
organizacijami LGBT preučiti položaj v zvezi z dostopom do zdravstvenih 
storitev in posebne težave, s katerimi se srečujejo osebe LGBT, zlasti njihovo 
zmožnost uveljavljanja statusa „svojca“. V zvezi s tem bi taka večagencijska 
partnerstva olajšala razvoj usmerjenih politik za zagotavljanje kakovostnega 
zdravstvenega varstva, ki ustreza posebnim potrebam oseb LGBT.  

19. Države članice morajo tudi zagotoviti, da izvajalci zdravstvenega varstva 
obveščajo in usposabljajo svoje zdravstveno in nezdravstveno osebje o 
vprašanjih etike in raznolikosti za dvig njihove ozaveščenosti o vprašanjih 
LGBT in izboljšanje zagotavljanja storitev osebam LGBT. 

20. Države članice morajo zagotoviti, da se v zvezi s postopki pri 
interseksualnih otrocih spoštujejo vse pravice do poučene privolitve. 
Zdravstvena združenja morajo zagotoviti, da so njihovi člani v celoti seznanjeni 
s sodobnimi usmeritvami na področju etike, terapije in nege interseksualnih 
oseb.  

21. Države članice spodbujamo, naj upoštevajo položaj in posebne težave 
starejših oseb LGBT znotraj dejavnosti in politik za izboljšanje življenja 
starejših državljanov. 

Zagotavljanje enakega obravnavanja in udeležbe v športu  

22. Države članice spodbujamo, naj sodelujejo s športnimi organizacijami in 
navijaškimi klubi v boju proti homofobičnim incidentom in sovražnemu govoru 
na športnih dogodkih ter jih podpirajo pri razvoju kampanj ozaveščanja in 
uporabi pravila „nične strpnosti do incidentov iz sovraštva“. 

23. Športne organizacije ali ustanove morajo razmisliti o razvoju programov 
ozaveščanja o vprašanjih LGBT za osebje, trenerje in športnike ter politik 
raznolikosti in zlasti politik na področju spolnega nadlegovanja v zvezi s 
spolno usmerjenostjo in spolno identiteto. 

24. Športne organizacije ali ustanove morajo sprejeti potrebne ukrepe za 
zagotavljanje, da se lahko športniki in trenerji LGBT počutijo varne ob svoji 
razkriti spolni identiteti, če se jo odločijo razkriti, brez strahu pred negativnimi 
posledicami. 

25. Športne organizacije ali institucije morajo zagotavljati, da spolna 
usmerjenost ali spolna identiteta trenerjev ali športnikov ni dejavnik pri 
določanju upravičenosti za uvrstitev v ekipo, na trenerski položaj ali za prejetje 
športne nagrade. 

Izboljšanje medijskega poročanja 
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26. Medije spodbujamo, naj v svoje kodekse prakse/ravnanja vključijo sklic na 
osebe in vprašanja LGBT ter novinarjem zagotovijo formalno in neformalno 
usposabljanje o raznolikosti za izboljšanje ozaveščenosti o vprašanjih LGBT in 
preprečevanje sovražnega govora. V zvezi s tem je lahko koristen Priročnik o 
sovražnem govoru6, ki ga je nedolgo tega objavil Svet Evrope. 

Zagotavljanje enakega obravnavanja in udeležbe v izobraževanju 

27. Evropska komisija mora razmisliti o uporabi odprte metode usklajevanja za 
lajšanje izmenjave dobrih praks glede strategij in politik, ki obravnavajo 
stopnje opustitve šolanja in socialno izključenost mladih LGBT, povezane z 
ustrahovanjem, diskriminacijo in izključenostjo.  

28. Evropska komisija mora razmisliti tudi o uporabi odprte metode 
usklajevanja za lajšanje izmenjave praks in politik, ki jih razvijejo države 
članice, ki so sprejele posebne politike LGBT na področju izobraževanja, kot 
so Irska, Švedska in Združeno kraljestvo. 

29. Države članice morajo zagotoviti, da šole zagotavljajo ozračje varnosti, 
podpore in potrditve za mladino LGBT, pri čemer se bojujejo proti 
stigmatizaciji in marginalizaciji homoseksualnosti in različnih spolnih identitet. 
V zvezi s tem morajo šolski organi vzpostaviti dejanske politike proti 
ustrahovanju, v katerih je jasno navedeno, da se homofobično zmerjanje, 
ustrahovanje in nadlegovanje ne bodo dopuščali. Šolski organi morajo 
zagotoviti tudi dostop do podpornih mehanizmov in informacij za mlade, ki se 
opredeljujejo kot LGB. 

30. Države članice morajo zagotoviti, da se v šolskih učnih načrtih ne 
zanemarjajo vprašanja spolne usmerjenosti in da se osebe LGBT prikazujejo s 
spoštovanjem in dostojanstvom v skladu s temeljnimi vrednotami Evropske 
unije, kot so enako obravnavanje, nediskriminacija in spoštovanje raznolikosti. 
V skladu s tem morajo šolski organi razviti tudi komponente formalnega in 
priložnostnega izobraževanja o človekovih pravicah na podlagi priročnika 
Sveta Evrope COMPASS za izobraževanje o človekovih pravicah. 

Izboljšanje znanja z raziskavami in zbiranjem podatkov  

31. Evropsko komisijo pozivamo, naj spodbudi več raziskav o vprašanjih 
LGBT znotraj svojega sedmega okvirnega programa za raziskave in tehnološki 
razvoj (2007–2013) na podlagi svojega programa družbeno-ekonomskih in 
humanističnih znanosti ter razmisli o razvoju posebnega področja za raziskave 
vprašanj LGBT in transspolnosti v osmem okvirnem programu (2014–2020) na 
podlagi programa družbeno-ekonomskih in humanističnih znanosti. Opozoriti 
je treba, da se težave v zvezi s transspolnostjo (kot je priznavanje spola) ne 

6 Anne Weber (2009). Manuel sur le discourse de haine. Svet Evrope. 
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smejo zanemarjati, čeprav so lahko raziskave LGBT „slepe“ za transspolna 
vprašanja. 

32. Države članice morajo spodbujati in ustrezno financirati kvalitativne in 
kvantitativne raziskave o diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti, spolne 
identitete in spolnega izraza na vseh področjih življenja ter o obsegu, naravi, 
vzrokih in učinkih homofobije in transfobije. 
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Uvod 
 

 

Vladimír Špidla, komisar EU za zaposlovanje, socialne zadeve in enake 
možnosti7 

 

 

Thomas Hammarberg, komisar za človekove pravice Sveta Evrope8 

Zbiranje objektivnih in zanesljivih podatkov o homofobiji, transfobiji in 
diskriminaciji je ključno za razumevanje in varstvo pravic oseb LGBT. V 
Evropski uniji so se prvič zbirali in analizirali podatki in informacije iz različnih 
ugotovitev raziskav o vprašanjih LGBT na podlagi pregleda literature, 
vprašalnikov, poročil držav9, ki jih pripravijo nacionalni raziskovalci, 
razgovorov z nacionalnimi organi za enakost, nevladnimi organizacijami in 
javnimi organi v vseh 27 državah članicah ter rezultatov dveh okroglih miz, na 
katerih so sodelovali strokovnjaki iz civilne družbe LGBT.  

Glavni del tega poročila je tematsko strukturiran ter zajema naslednje posebne 
in splošne teme:   

7  Govor komisarja Vladimírja Špidle na mednarodni konferenci o pravicah LGBT v Montrealu, 
na voljo na naslovu http://www.ilga-europe.org/Europe/News/International-Conference-on-
LGBT-Rights-Montreal/Speech-by-Commissioner-Vladimir-Spidla-at-the-international-
conference-on-LGBT-rights-in-Montreal (4. 1. 2009). 

8  Viewpoint 2008, na voljo na naslovu 
http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/080514_en.asp (14. 8. 2008). 

9  Agencija FRA zaradi preglednosti objavlja poročila držav, ki jih naročita DIHR in COWI. 
Razlage in mnenja izražajo stališča ali mnenja avtorjev, in ne nujno tudi agencije FRA. 

„Spoštovanje pravic oseb ne glede na njihovo spolno usmerjenost 
je eno od glavnih meril za spoštovanje človekovih pravic na 
splošno … Zlasti nujno se je treba na vse mogoče načine bojevati 
proti stereotipom in predsodkom. Homofobija je predsodek, ki je 
po mojem mnenju še prav posebno nedopusten neutemeljen.“ 

„Včasih pravijo, da varstvo človekovih pravic lezbijk, gejev, 
biseksualcev in transspolnih oseb (LGBT) pomeni uvedbo novih 
pravic. To je nesporazum. V Splošni deklaraciji o človekovih 
pravicah in sprejetih sporazumih je določeno, da se človekove 
pravice uporabljajo za vse in da se ne sme nihče izključevati.“ 
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• odnosi do oseb LGBT, 

• kazniva dejanja iz sovraštva in sovražni govor, 

• svoboda zbiranja, 

• trg dela, 

• izobraževanje, 

• zdravstvo, 

• verske institucije, 

• šport, 

• mediji, 

• azil, 

• večplastna diskriminacija. 

 
Transfobija in diskriminacija na podlagi spolne identitete in spolnega izraza sta 
obravnavani v celotnem poročilu, o posebnih vprašanjih pa se razpravlja v 
ločenem razdelku.  

Vsak razdelek vsebuje podatke in informacije iz razgovorov z zainteresiranimi 
stranmi (nevladnimi organizacijami LGBT, javnimi organi in nacionalnimi 
organi za enakost), vprašalnikov in poročil držav, ki jih pripravijo nacionalni 
raziskovalci, ter drugih obstoječih raziskav in podatkov. Glej Prilogo 1 za 
seznam nacionalnih raziskovalcev. 

V vsakem razdelku so poudarjena pomembna vprašanja s primeri iz študij, 
raziskav, uradnih podatkov ali posameznih primerov iz različnih držav članic, ki 
jih je treba razumeti kot ponazoritve splošnih teženj in razmer za osebe LGBT v 
posameznih državah članicah in po vsej EU. 

V tem poročilu so opisani osrednji družbeni vidiki položaja v zvezi s pravicami 
in zaščito pred diskriminacijo, če – in kako – osebe LGBT doživljajo 
homofobijo, transfobijo in diskriminacijo ter kako to vpliva na njihovo 
življenje. V zvezi s tem poročilo nadgrajuje in dopolnjuje pred kratkim 
objavljeno izčrpno pravno analizo10. Obe poročili skupaj zagotavljata potrebne 

10  Agencija Evropske unije za temeljne pravice (2008). Homofobija in diskriminacija na podlagi 
spolne usmerjenosti in spolne identitete v državah članicah EU: Del 1 – Pravna analiza. FRA 
2008. 
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dokaze, ki agenciji FRA omogočajo pripravo mnenj o tem, kako reševati 
opredeljene težave.   

Pojasnitev izrazov in konceptov 
Agencija FRA opravlja svoje delo o diskriminaciji na podlagi spola, rasnega ali 
etničnega izvora, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti in proti pripadnikom manjšin ter vsaki kombinaciji teh razlogov 
(večplastna diskriminacija) na podlagi standardov EU in mednarodnih 
standardov za boj proti diskriminaciji, spodbujanje enakega obravnavanja in 
zagotavljanje temeljnih pravic. Ti standardi vključujejo opredelitve, izraze in 
koncepte, ki zagotavljajo okvir za metodologijo agencije FRA za zbiranje 
podatkov in njihovo analizo.  

Diskriminacija11 je manj ugodno obravnavanje osebe ali skupine v primerjavi z 
neko drugo iz različnih razlogov, vključno s spolno usmerjenostjo (neposredna 
diskriminacija), ali kadar lahko navidezno nevtralna določba prikrajša skupino 
oseb iz istih razlogov diskriminacije, razen če se objektivno utemelji (posredna 
diskriminacija).12 Nadlegovanje se šteje za obliko diskriminacije, kadar se 
manifestira nezaželeno ravnanje, povezano s katerim koli razlogom, katerega 
cilj ali posledica je kratenje dostojanstva osebe in ustvarjanje zastrašujočega, 
sovražnega, poniževalnega, sramotilnega ali žaljivega okolja. Nadlegovanje 
lahko vključuje en sam incident ali več incidentov v nekem časovnem obdobju. 
Dogaja se lahko v več oblikah, kot so grožnje, zastraševanje ali verbalno nasilje, 
neprijetne pripombe ali šale o spolni usmerjenosti, spolni identiteti ali spolnem 
izrazu.13  

Kaznivo dejanje iz sovraštva zoper osebe LGBT je vsako kaznivo dejanje, 
vključno s prekrški zoper osebe ali premoženje, če so bile žrtve, prostori ali cilj 
kaznivega dejanja izbrani zaradi dejanske ali zaznane zveze teh oseb, njihove 
povezanosti, pripadnosti, podpore ali članstva v neki skupini LGBT.14 

Incident iz sovraštva je vsak incident, napad ali dejanje – ne glede na to, ali ga 
nacionalna zakonodaja opredeljuje za kaznivega – zoper osebe ali premoženje, 
ki vključuje žrtev, prostore ali cilj, izbrane zaradi dejanske ali zaznane zveze 
oseb, njihove povezanosti, pripadnosti, podpore ali članstva v neki skupini 

11 Opredelitev diskriminacije — neposredne in posredne —, ki se uporablja v skladu z 
opredelitvijo iz okvirne direktive o diskriminaciji; Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 
27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu. 

12 Glej http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/faq/faq1_en.htm (12. 8. 2008). 
13  Glej http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/faq/faq1_en.htm (12. 8. 2008). 
14  Opredelitev temelji na: OSCE/ODIHR (2008). Hate Crimes in the OSCE Region - Incidents 

and Responses. Annual Report for 2007; opredelitev OVSE/ODIHR uporablja tudi Svet 
Evrope. 
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LGBT. Izraz zajema vrsto manifestacij nestrpnosti od incidentov na nizki ravni, 
ki izhajajo iz predsodkov, do kriminalnih dejanj.15 

Sovražni govor so javni izrazi, ki širijo, spodbujajo, pospešujejo ali 
upravičujejo sovraštvo, diskriminacijo ali sovražnost do manjšin – na primer 
izjave političnih ali verskih voditeljev, ki se pojavljajo v tisku ali na internetu. 
Splošno sprejete opredelitve ni. V priporočilu Odbora ministrov16 Sveta Evrope 
iz leta 1997 je navedeno, da se ta izraz „razume, kot da zajema vse oblike 
izražanja, ki širi, spodbuja, pospešuje ali upravičuje rasno sovraštvo, 
ksenofobijo, antisemitizem ali druge oblike sovraštva na podlagi nestrpnosti, 
vključno z: nestrpnostjo, ki se izraža z agresivnim nacionalizmom in 
etnocentrizmom, diskriminacijo in sovražnostjo do manjšin, migrantov in oseb 
priseljenskega izvora“. Evropsko sodišče za človekove pravice v sodni praksi – 
ne da bi sprejelo natančno opredelitev – uporablja ta izraz za oblike izražanja, 
ki širijo, spodbujajo, pospešujejo ali utemeljujejo sovraštvo, temelječe na 
nestrpnosti, vključno z versko nestrpnostjo. Svet Evrope je novembra 2008 
objavil priročnik o sovražnem govoru17, v katerem je poudarjeno, da se tudi 
homofobični govor uvršča v kategorijo, ki jo je mogoče šteti za sovražni govor, 
čeprav Evropsko sodišče za človekove pravice še ni obravnavalo tega vidika. 

V poročilu so uporabljeni tudi nekateri koncepti, ki še niso bili opredeljeni v EU 
ali mednarodnih instrumentih za določanje standardov in nimajo pravne veljave.   

Spolna usmerjenost se nanaša na sposobnost vsake osebe, da čuti globoko 
čustveno in spolno privlačnost ter naklonjenost do posameznikov nasprotnega 
spola ali istega spola ali obeh spolov ter ima intimne in spolne odnose z njimi.18 

Homoseksualnost in biseksualnost sta skupaj s transspolnostjo akademsko in 
politično pogosto zajeta v skupna izraza „ljudje LGBT“ ali „osebe LGBT“ – 
lezbijke, geji, biseksualci in transspolne osebe. To je raznovrstna skupina, ki je 
na socialnem in političnem področju na lokalni in mednarodni ravni pogosto 
združena v izraz LGBT. 

Transseksualne osebe so osebe, ki se bolj poistovetijo z drugim spolom kot z 
biološkim in za izražanje tega občutka čutijo potrebo po fizičnih spremembah 
telesa, kot sta hormonska terapija in/ali operacija. 

15  Opredelitev temelji na: OSCE/ODIHR (2008). Hate Crimes in the OSCE Region - Incidents 
and Responses. Annual Report for 2007. 

16  Ki temelji na opredelitvi iz Priporočila št. R(97)20 Odbora ministrov Sveta Evrope državam 
članicam o „sovražnem govoru“. 

17 Več informacij je na voljo na naslovu 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=PR799(2008)&Language=lanEnglish&Ver=original&Sit
e=DC&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BA
CE (3. 2. 2009). 

18  Načela iz Jogjakarte o uporabi mednarodnega prava o človekovih pravicah v zvezi s spolno 
usmerjenostjo in spolno identiteto, na voljo na naslovu 
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.htm (22. 11. 2008). 
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Transspolne osebe vključujejo osebe s spolno identiteto, ki je drugačna od 
biološkega spola, in osebe, ki želijo izraziti svojo spolno identiteto drugače, kot 
bi bilo pričakovano glede na biološki spol. Vključujejo tudi osebe, ki čutijo, da 
se morajo, se raje ali se odločijo z oblekami, dodatki, kozmetiko ali telesnimi 
spremembami izražati v nasprotju s pričakovanji, povezanimi z biološkim 
spolom. To med drugim vključuje transspolne osebe med moškim in žensko, 
transseksualne osebe, transvestite in osebe, ki se oblačijo kot pripadniki 
nasprotnega spola (cross-dressers).19 

Osebe, ki se oblačijo kot pripadniki nasprotnega spola (cross-
dressers)/transvestiti so osebe, ki se redno, čeprav ne vedno „oblačijo“ v 
oblačila, ki se večinoma povezujejo z nasprotnim spolom od njihovega 
biološkega spola.  

Spolni izraz je mogoče opredeliti kot način, na katerega se vsak človek izraža v 
spolnem smislu – to je način, na katerega se izražajo vse osebe v okviru 
različnih možnosti, ki jih ponuja spolni spekter – kot so moškost, ženskost, 
androgenost itd.20 Spolni izraz se nanaša na vidne vidike (kot so videz, obleka, 
govor in obnašanje) spolne identitete neke osebe.21 V tem poročilu se spolni 
izraz nanaša zlasti na tiste osebe, ki presegajo tradicionalno bipolarno spolno 
delitev – na primer, moški, ki se oblačijo kot ženske, imajo moško spolno 
identiteto, vendar izražajo svojo ženskost tako, da se včasih oblečejo v ženska 
oblačila in prevzamejo ženstveno telesno govorico in izražanje vloge.22 

Spolna identiteta se nanaša na globoko občuteno notranjo in posamično 
izkušnjo spola neke osebe, ki lahko ustreza biološkemu spolu ali ne, vključno z 
osebnim občutenjem telesa (ki lahko ob prostovoljni izbiri vključuje 
spremembo telesnega videza ali funkcije z zdravstvenimi, kirurškimi ali 
drugimi sredstvi) in drugimi izrazi spola, vključno z obleko, govorom in 
manirami.23 Spolna identiteta ni isto kot spolna usmerjenost, transspolne osebe 
pa se lahko opredelijo za heteroseksualne, biseksualne ali homoseksualne. 
Transspolna vprašanja je zato treba šteti za spolna vprašanja, in ne za vprašanja 
spolne usmerjenosti. 

19  Opredelitev temelji na opredelitvi organizacije Transgender Europe, na voljo na naslovu 
http://www.transgendereurope.org/viewpage.php?page_id=8 (20. 9. 2008). 

 Beseda „transspolnost“ se pojavlja tudi v tem poročilu in se nanaša na transspolno identiteto ali 
izraz. 

20 Cabral, M. International Gay and Lesbian Human Rights Commission: Gender Expression and 
Human Rights, http://www.iglhrc.org/files/iglhrc/program_docs/GEHR%20E.doc 
(17. 12. 2008). 

21 Gender Expression Toolkit Ending Discrimination on the Basis of Gender Expression, 
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. V: J. Lehtonen in 
K. Mustola. „Straight people don’t tell, do they ...?“: Negotiating the boundaries of sexuality 
and gender at work. Ministrstvo za delo, Finska, 2004. 

23  Načela iz Jogjakarte o uporabi mednarodnega prava o človekovih pravicah v zvezi s spolno 
usmerjenostjo in spolno identiteto, na voljo na naslovu 
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.htm (22. 11. 2008). 
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Zaradi heteronormativnosti se zdi heteroseksualnost razumljiva, naravna in 
privilegirana. Vključuje predpostavko, da je vsak „po naravi“ heteroseksualen 
in da je heteroseksualnost ideal, ki prekaša homoseksualnost ali biseksualnost.24 

Heteroseksizem je mogoče opredeliti kot diskriminacijo v korist 
heteroseksualnih oseb in v škodo homoseksualnih oseb na podlagi 
predpostavke, da je heteroseksualnost edini „normalni“ življenjski slog. 
„Heteroseksistična“ diskriminacija oseb LGBT bi na primer vključevala 
primere neposredne in posredne diskriminacije, kot sta opredeljeni v 
protidiskriminacijskih direktivah EU.  

Večplastna diskriminacija opisuje diskriminacijo, ki se zgodi iz več 
nepovezanih razlogov. Presečna diskriminacija se nanaša na razmere, v 
katerih obstaja več razlogov, ki sočasno vzajemno delujejo tako, da so 
neločljivi. 25 

Homofobija je neracionalen strah pred istospolno usmerjenostjo ter lezbijkami, 
geji in biseksualci (LGB) ter odpor do njih, ki temelji na predsodkih.26 

Transfobijo je mogoče opisati kot neracionalen strah pred spolnim 
nekonformizmom ali spolno transgresijo, kot je strah pred možatimi ženskami, 
ženstvenimi moškimi, osebami, ki se oblačijo kot pripadniki nasprotnega spola 
(cross-dressers), transspolniki, transseksualci in drugimi, ki se ne prilegajo 
obstoječemu spolnemu stereotipu o svojem biološkem spolu, ali odpor do njih. 
Uporaba besede „fobija“ v tej zvezi ne pomeni, da transfobična oseba in/ali 
žrtev transfobije trpita zaradi neke motnje.27 

Izkušena ali subjektivna diskriminacija je subjektivni občutek osebe, da je 
diskriminirana, kar ne povzroči nujno diskriminacije v pravnem smislu.28 

24  Na podlagi L. Berlant, M. Warner (1998). Sex in Public. V: Critical Inquiry, 24, 2. T. 
Rosenberg (2002). Queerfeministisk Agenda. Stockholm: Arena. RFSL (2007). Open Up Your 
Workplace: Challenging Homophobia and Hetero-normativity. 

25  Evropska komisija (2007). Tackling Multiple Discrimination. Practices, policies and laws 
(Spopadanje z raznovrstno diskriminacijo. Prakse, politike in zakoni), na voljo na 
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/stud/multdis_en.pdf 
(12. 9. 2008). 

26  Ta opredelitev temelji na resoluciji Evropskega parlamenta o homofobiji v Evropi 
(P6_TA(2006)0018 (PE 368.248)). 

27  Hill, D., Willoughby, B. (2005). The Development and Validation of the Genderism and 
Transphobia Scale. V: Sex Roles, let. 53, št. 7–8, oktober 2005, Nizozemska: Springer. 

28  E. Olli, B. K. Olsen (ur.). (2005). Towards Common Measures for Discrimination: Exploring 
possibilities for combining existing data for measuring ethnic discrimination, Danski inštitut za 
človekove pravice. 
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Metodologija  
Ta analiza temelji na referenčnem gradivu, zbranem v spodaj navedenih 
teoretičnih in terenskih raziskovalnih dejavnostih, ki sta jim sledila preverjanje 
in analiza podatkov.  

Pregled literature  

Raziskava se je začela s podrobnim pregledom ustrezne literature. To je 
olajšalo naknadni razvoj smernic za terensko delo in poročila držav.  

Poročila držav  

Neodvisnim strokovnjakom v vseh državah članicah je bila naročena priprava 
sociološkega poročila o sedanjem stanju, ki bo zagotovila številne vsebinske 
informacije, uradne podatke ter informacije o akademskih in drugih raziskavah.  

Elektronska raziskava med zainteresiranimi stranmi 

Raziskava, opravljena na podlagi elektronskega vprašalnika, je zajela nevladne 
organizacije LGBT, nacionalne organe za enakost in javne organe, da bi se 
zbrale „ocene zainteresiranih strani“ o družbenem položaju. Razposlanih je bilo 
343 vprašalnikov. Od teh jih je bilo v celoti izpolnjenih 84, delno izpolnjenih 
132 (kar skupaj znaša 216), 127 pa jih ni bilo izpolnjenih. Odgovori 
zagotavljajo dragocen vpogled na glavna področja, ki jih ključne zainteresirane 
strani v EU štejejo za problematična. 

Terensko delo 

Za dopolnitev podatkov, zbranih v poročilih držav in elektronski raziskavi, so 
se po vsej EU opravljali poglobljeni intervjuji s predstavniki nevladnih 
organizacij LGBT, javnih organov in nacionalnih organov za enakost.  

Posvetovalne okrogle mize  

O dobrih praksah in priporočilih za izboljšanje razmer za osebe LGBT, 
opredeljenih med zbiranjem podatkov in terenskim delom, se je z nevladnimi 
organizacijami iz vse EU nadalje razpravljalo na dveh posvetovalnih okroglih 
mizah junija 2008 v Köbenhavnu, kar je olajšalo izmenjavo znanja in razvoj 
sinergij. Okrogle mize so projektni skupini zagotovile tudi več informacij za 
analizo.  

Svet Evrope  

Pomemben vir ustreznih podatkov je bil tudi Svet Evrope, od katerega je 
projektna skupina prejela informacije o stališčih Sveta do homofobije, 
transfobije in diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete 
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ter pobudah za reševanje teh težav. Opravljen je bil tudi intervju s komisarjem 
za človekove pravice Thomasom Hammarbergom.  
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DEL I: Lezbijke, geji, biseksualci in 
transseksualci/transspolne osebe v EU  

Odnosi do oseb LGBT 
Odnosi občega prebivalstva do oseb LGBT se v raziskavah, opravljenih na 
evropski ali nacionalni ravni, obravnavajo kot parameter sedanjih vrednostnih 
usmeritev. V nekaterih študijah se odnosi do homoseksualnosti ali 
homoseksualnih praks raziskujejo neposredno, drug način ocenjevanja odnosov 
do homoseksualcev pa je uporaba lestvice socialne distance, pri kateri se 
zastavljajo vprašanja, kot so: „Koga bi želeli/ne bi želeli imeti za soseda?“.  

Evropska raziskava: homoseksualci kot sosedi  

V zadnji raziskavi Eurobarometra iz leta 200829 je bilo zastavljeno vprašanje: 
„Kako bi se počutili, če bi imeli homoseksualca (geja ali lezbijko) za soseda?“. 
Odgovori so se točkovali na lestvici od „1“ za „zelo bi me motilo“ do „10“ za 
„sploh me ne bi motilo“. Ti odnosi, razdeljeni v pet skupin, so prikazani na 
spodnjem zemljevidu, pri čemer najtemnejša barva pomeni, da bi osebo taki 
sosedi najbolj motili, najsvetlejša pa, da bi osebo taki sosedi najmanj motili. 

29  Eurobarometer 296 (2008), poglavje 9, na voljo na naslovu 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_en.pdf (24. 1. 2009). 
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Odnos do tega, da bi imeli homoseksualca za soseda 
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Lithuania Litva   
 
Glede na raziskavo Eurobarometra je 11 % anketirancev v EU kot celoti 
navedlo, da bi jih motilo, če bi imeli homoseksualca za soseda (odgovori 1–3 na 
lestvici), 67 % vprašanih pa to ne bi motilo (odgovori 7–10 na lestvici).  

Državi, v katerih je največji delež vprašanih dejal, da jih ne bi motilo, če bi 
imeli homoseksualca za soseda, sta Nizozemska in Švedska (91 %), sledijo 
jima Danska, Belgija in Francija. 

Na drugi strani lestvice je Romunija država z največjim deležem anketirancev, 
ki bi jih motilo, če bi imeli homoseksualca za soseda (36 %), sledijo ji Litva, 
Latvija, Bolgarija in Madžarska. 

Glede na te rezultate Eurobarometra so v povprečju moški bolj negativni od 
žensk, starejše generacije bolj negativne od mlajših, manj izobražene osebe bolj 
negativne od bolj izobraženih, osebe z desničarskimi stališči pa bolj negativne 
od oseb z levičarskimi stališči. 

Dobra praksa: kampanja za izboljšanje ozaveščenosti. Organizacija 
Kampanja proti homofobiji je leta 2003 na Poljskem organizirala prvo 
kampanjo za izboljšanje ozaveščenosti za spodbujanje sprejemanja gejev in 
lezbijk „Naj nas vidijo“ (Let them see us). V galerijah in na oglasnih panojih v 
največjih poljskih mestih je bilo prikazanih trideset slik gejevskih in lezbičnih 
parov, ki se držijo za roke. Kampanja je v medijih razvnela burno razpravo o 
vprašanjih LGB.30  

Razkrivanje odnosov do različnih skupin, kot so LGBT, se ne meri le s 
sklicevanjem na „imeti enega od njih za soseda“. Razširitev tovrstne raziskave 
na bolj raznolik sklop situacij da boljšo sliko. V ponazoritev, na Cipru so se v 
študiji, pripravljeni za urad varuha človekovih pravic, raziskale različne 
situacije, ki na primer kažejo, da bi anketirance bolj motilo, če bi homoseksualci 
skrbeli za njihovega otroka, ali bi ga poučevali, ali če bi bili njihovi tesni 
sorodniki, kot pa če bi bili prijatelji ali zdravniki, manj pa bi jih motilo, če bi bil 
homoseksualec njihov kolega ali sosed.31  

Evropske raziskave: istospolne poroke in posvojitev 

Odnosi do istospolnih porok in posvojitve otroka zagotavljajo še en znak 
sprejemanja oseb LGBT v družbi. V raziskavi Eurobarometra iz leta 2006 je 
bilo ugotovljeno: 

„Raziskava […] kaže, da je odprtost do homoseksualnosti večinoma zelo 
omejena. V povprečju samo 32 % Evropejcev iz vse Evrope meni, da je treba 

30 Glej http://niechnaszobacza.queers.pl/index_en.htm (23. 10. 2008). 
31  Raziskovalni center Cyprus College (2006). Attitudes and Perceptions of the Public toward 

Homosexuality. Cyprus College. 
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homoseksualnim parom dovoliti posvojitev otroka. Dejansko v 14 od 25 držav 
članic manj kot četrtina javnosti podpira možnost, da bi homoseksualni pari 
posvojili otroka. Javno mnenje je nekoliko bolj strpno glede homoseksualnih 
porok. 44 % državljanov EU se strinja, da je treba take poroke dovoliti po vsej 
Evropi. Opozoriti je treba, da nekatere države članice izstopajo iz povprečja z 
zelo visokimi stopnjami sprejemanja: na vrhu seznama je Nizozemska z 82 % 
anketirancev, ki podpirajo homoseksualne poroke, in 69 % anketirancev, ki 
podpirajo zamisel, da lahko homoseksualni pari posvojijo otroka. 
Nasprotovanje je najmočnejše v Grčiji in Latviji (zadevna deleža za obe državi 
znašata 84 % oziroma 89 %) ter na Poljskem (76 % in 89 %).“32 

32  Eurobarometer 66 (2006), str. 43–46, na voljo na naslovu 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf, (16. 12. 2008). 
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Odnosi do tega, da se dovolijo istospolne poroke33 
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33  Eurobarometer 66 (2006), str. 43, na voljo na naslovu 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf, (16. 12. 2008). 
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Odnosi do homoseksualcev „kot sosedov“ in odnosi do „istospolnih porok“ v 
različnih državah članicah, kot so bili evidentirani v raziskavi Eurobarometra, 
so zelo povezani s stopnjo družinskih pravic, ki jih imajo osebe LGBT. Najbolj 
pozitivne odnose je mogoče najti v državah članicah, v katerih obstaja nekakšno 
pravno priznavanje istospolnih partnerstev. To lahko kaže na razmerje med 
odnosi javnosti in priznanjem partnerstev. Kot je dejal varuh človekovih 
pravic34 v Španiji, se zdi, da je uvedba poroke istospolnih partnerjev izboljšala 
odnose do oseb LGBT. 

„Kultura države se je zaradi civilnih partnerstev zelo spremenila. Kar se mi zdi 
zares zanimivo, je, da sprememba kulture in njen civilizacijski učinek nista 
vplivala samo na gejevsko in lezbično skupnost. Povedano drugače, zavzetje 
stališča do tega vprašanja, odprava nekaterih predsodkov in diskriminacije ter 
omogočanje osebam, da so ponosne na to, kar so, je imelo učinek, ki po mojem 
mnenju globoko vpliva na to, kako samo sebe dojema naša država.“ Tony 
Blair, večerja za enakost organizacije Stonewall, 22. marca 2007 (Cowan, 
2007, str. 1)35 

Glede vprašanja posvojitve otroka je Eurobarometer odkril, da se s tem v 
povprečju strinja samo 31 % vprašanih v EU:  

„Predlog, naj se homoseksualnim parom dovoli posvojitev otrok, je med 
državami deležen izjemno različnih stopenj soglasja: od 7 % na Poljskem in 
Malti do 69 % na Nizozemskem. Švedska je edina druga država, v kateri (le 
malo) več kot polovica vprašanih podpira stališče, da ,je treba homoseksualnim 
parom po vsej Evropi dovoliti posvojitev otrok‘.“36 

Odnosi do vprašanja, ali naj se homoseksualnim parom dovoli posvojitev otroka 

 

34  Terenski sestanek z „el defensor del pueblo“ (varuhom človekovih pravic), 13. marca 2008. 
35 Cowan, K. (2007). British attitudes to lesbian and gay people. www.stonewall.org.uk.  
36  Eurobarometer 66 (2006), str. 45, na voljo na naslovu 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf (16. 12. 2008). 
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Druge nacionalne raziskave o odnosih 

Nacionalne raziskave, ki preučujejo druge vidike odnosov do oseb LGBT, 
kažejo na prevlado negativnih odnosov do oseb LGBT na različnih področjih. 

V neki bolgarski raziskavi37 je 42 % anketirancev navedlo, da ne bi hoteli imeti 
homoseksualca za prijatelja ali kolega, 47 % pa jih ne bi sprejelo, da je njihov 
otrok homoseksualec. V Združenem kraljestvu je v neki raziskavi38, ki je 
zajela Škotsko, več kot polovica vprašanih navedla, da bi bili nesrečni, če bi 
njihov sorodnik imel dolgotrajno razmerje s transseksualno osebo. V neki 
danski raziskavi39 je 53 % moških, starih od 15 do 24 let, menilo, da ni 
sprejemljivo imeti spolnih odnosov z istospolno osebo, enako pa je menilo 
samo 21 % mladih žensk. Glede na neko nemško študijo40 je 32 % anketirancev 
menilo, da je ogabno videti dva homoseksualca, ki se poljubljata. V neki 
litovski študiji41 je bilo ugotovljeno, da 47 % vprašanih homoseksualnost šteje 
za bolezen in meni, da bi bilo homoseksualce treba zdraviti; 62 % anketirancev 
ne bi hotelo pripadati organizaciji s homoseksualnimi člani; 69 % jih noče, da bi 
homoseksualci delali v šolah, 50 % jih je nasprotovalo temu, da bi bili 
homoseksualci zaposleni pri policiji. Neka zgodnejša evropska študija o 
vrednotah v Grčiji je pokazala čisto nasprotje med anketiranci različne starosti 
in z različno stopnjo izobrazbe. Večina vprašanih (58,6 %) je menila, da 
homoseksualnosti ni mogoče „upravičiti“, vendar je ta delež precej večji pri 
osebah, starejših od 50 let (84,7 %), kot pri osebah, mlajših od 30 let (44,7 %), 
kar kaže, da se bodo odnosi morda postopoma spremenili42. 

Ne glede na razlike med državami članicami raziskave kažejo na razširjenost 
homofobije in odpora do oseb LGBT. Podobno sliko kaže elektronska 
raziskava med zainteresiranimi stranmi: 30 % vprašanih je menilo, da „majhen 
del“ prebivalstva sprejema lezbijke ali da „sprejemanja ni“. Delež za geje je 
večji in znaša 40 %, za biseksualce znaša 38 %, za transspolne osebe pa je s 
73 % posebno nizek.  

37  Sociološka agencija Skala (2007). Odnos do manjšin in diskriminacijske mentalitete v 
bolgarski družbi, sociološka raziskava na podlagi projekta Od boja proti diskriminaciji do 
enakih možnosti – inovativne metode in učinkovite prakse Komisije za zaščito pred 
diskriminacijo, Sofija. 

38  C. Bromley, J. Curtice, L. Given (2007). Attitudes to discrimination in Scotland: 2006, Scottish 
Social Attitudes Survey. Edinburgh: socialna raziskava škotske vlade. 

39  Sundhedsstyrelsen [Nacionalni zdravstveni svet] (2006). Ung2006. De 15-24-åriges 
seksualitet. Köbenhavn. 

40  Institut für interdisziplinäre Konflikt und Gewaltforschung [IKG] (2006). Indikatoren des 
Syndroms Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit im Vergleich, na voljo na naslovu 
http://www.uni-bielefeld.de/ikg/index.htm (15. 6. 2006). 

41  Raziskovalni center za tržne in javnomnenjske raziskave „Vilmorus Ltd.“ (2006). 
Discrimination against Various Social Groups in Lithuania. Vilna. 

42 Evropska študija vrednot (1999), na voljo na naslovu www.jdsurvey.net/web/evs1.htm 
(13. 11. 2008). 
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Ti rezultati niso presenetljivi. Odbor ministrov Sveta Evrope je že leta 2000 
pozval k strpnosti in ukrepanju: „Homoseksualnost lahko še vedno vzbudi 
burne kulturne odzive v nekaterih družbah ali družbenih sektorjih, vendar to ni 
utemeljen razlog, da vlade ali parlamenti ostanejo pasivni. Nasprotno, to dejstvo 
le poudarja potrebo po spodbujanju večje strpnosti pri zadevah, povezanih s 
spolno usmerjenostjo.“43 

Dobra praksa: združenje ILGA Portugal je januarja 2005 v sodelovanju z 
oglaševalsko agencijo W/Portugal, ki je delala brezplačno, sprožilo medijsko 
kampanjo, ki je zajemala TV, radio, tisk in svetovni splet. Kampanja je 
vključevala prikaze naklonjenosti med lezbičnimi in gejevskimi pari na 
televiziji in v tiskanih medijih, da bi se okrepila vidnost oseb LGBT prek 
pozitivnih podob.44 

Poudariti je treba tudi pomemben prispevek Evropske komisije k izboljšanju 
stališč javnosti do različnih manjšin, vključno z osebami LGBT. Zlasti 
razglasitev leta 2007 za evropsko leto enakih možnosti in dejavnosti 
ozaveščanja, ki so ga spremljale, so pomembno prispevali k spremembi stališč. 
Vseevropska turneja tovornjaka, ki je v letih 2007 in 2008 obiskala mesta v več 
državah članicah, je eden od številnih primerov neposrednega stika z javnostjo 
za ozaveščanje o vprašanjih, povezanih z diskriminacijo. Evropska komisija je 
financirala tudi nacionalne dogodke ozaveščanja v državah članicah.45  

Posledice negativnih stališč 

Kot so nam med intervjuji med terenskim delom povedale nevladne 
organizacije LGBT, je ena od obrambnih strategij, ki jih osebe LGBT 
uporabljajo, da se izognejo diskriminaciji, biti „neviden“ v javnosti, na 
delovnem mestu ali v šoli. V neki slovenski študiji46 s prikladnim naslovom 
„Neznosno udobje zasebnosti“ je bilo ugotovljeno: „[…] se lezbijke in geji 
heteronormativnosti prostora prilagajajo z mimikrijo. Svoje partnersko razmerje 
navzven redefinirajo in ga kontekstualizirajo kot ,zgolj prijateljstvo‘. Le v 
okoliščinah, ki se zdijo dovolj varne, si nekateri dovolijo izkazovati intimnosti, 
ki kažejo na njihov seksualni status. Geji in lezbijke praviloma vedno ozavestijo 
okolico in heteronormativnost, ki to okolico določa.“ 

43  Položaj lezbijk in gejev v državah članicah Sveta Evrope, Priporočilo Parlamentarne skupščine 
št. 1474 (2000), odgovor Odbora ministrov, sprejet 19. septembra 2001 na 765. zasedanju 
namestnikov ministrov. 

44 Glej http://www.youtube.com/watch?v=Xtv2OjDV6t0 (17. 10. 2008). 
45 Glej Evropska komisija, Sporočanje enakosti in nediskriminacije v EU (Communicating 

Equality and Non-Discrimination in the EU), na voljo na naslovu 
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/broch/thembroch08_en.p
df (12. 1. 2009). 

46  R. Kuhar, A. Švab (2005). Neznosno udobje zasebnosti: Vsakdanje življenje gejev in lezbijk, 
Politike: Ljubljana, str. 95–96, na voljo na naslovu http://www2.mirovni-
institut.si/slo_html/publikacije/pdf/MI_gay_slo_final.pdf (12. 1. 2009). 
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Te strategije „nevidnosti“ pa vplivajo ne le na življenja oseb LGBT, temveč tudi 
na obseg, v katerem je mogoče zaznati posredne oblike diskriminacije na 
podlagi spolne usmerjenosti. 

Homoseksualci kot družinski člani 

Družina je ključnega pomena za vsakogar, naj gre za otroka, najstnika ali 
odraslega, za zagotavljanje čustvene podpore. Intervjuvane nevladne 
organizacije LGBT po vsej EU so potrdile, da so odzivi družin pomembno 
vprašanje, ki resno vpliva na dobro počutje oseb LGBT. Raziskave na 
Poljskem47, Portugalskem48, Malti49, v Litvi50, Združenem kraljestvu51, 
Italiji52, Sloveniji53, Latviji54, Nemčiji55, na Slovaškem56 in v Franciji57 
kažejo, da veliko oseb LGBT skriva svojo spolno usmerjenost pred sorodniki, 
da bi se izognili diskriminaciji v družini. Te študije pa prav tako kažejo, da 
večino anketirancev, ki so odkriti glede svoje spolne usmerjenosti, njihove 
družine sprejmejo. 

Če družina zavrne osebo LGBT, to povzroči čustvene posledice, nazadnje 
lahko tudi brezdomstvo. Neka študija58, opravljena v Združenem kraljestvu, 
je pokazala, da je 29 % anketiranih lezbijk in 25 % anketiranih gejev ostalo 

47  M. Abramowicz (2007). Situation of bisexual and homosexual persons in Poland – 2005 and 
2006 report. Varšava: Kampanja proti homofobiji in Lambda Varšava. 

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

49  Malta Gay Rights Movement (2003). Sexual Orientation Discrimination in Malta: A Report on 
Discrimination, Harassment, and Violence against Malta's Gay, Lesbian and Bisexual 
Community. Malta: Union Press. 

50  A. Zdanevicius (ur.) (2007). Nematomi pilieciai: apie homofobija ir homoseksualiu zmoniu 
diskriminacija Lietuvoje (Nevidni državljani: o homofobiji in diskriminaciji homoseksualnih 
oseb v Litvi), Kaunas: VDU. 

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

Milano: DeriveApprodi. 
53  R. Kuhar, A. Švab (2005). Neznosno udobje zasebnosti: Vsakdanje življenje gejev in lezbijk. 

Ljubljana: Politike. 
54  A. Locmelis (2002). Sexual Orientation Discrimination in Latvia. V: Sexual Orientation 

Discrimination in Lithuania, Latvia and Estonia, Vilna: The Open Society Institute in 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: avtor. 

56  A. Daucikova, P. Jójárt, M. Siposova (2002). Report on Discrimination of Lesbians, Gay Men 
and Bisexuals in Slovakia. Bratislava: Dokumentacijski in informacijski center.  

57  Francija, poročilo države. 
58  S. Averill (2004). How can young people be empowered to achieve justice when they 

experience homophobic crime? Disertacija, Univerza Middlesex, na voljo na naslovu 
http://www.schoolsout.org.uk/research/docs/Partnersper sent20Anper sent20updateper 
sent20toper sent20tacklingper sent20homophobia.pdf (30. 7. 2008). 
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brez doma, ko so se „razkrili“ staršem. Neka slovaška študija59 je pokazala, da 
je bilo 20 % anketirancev LGB pregnanih od doma, ko so se „razkrili“.  

Poleg tega je belgijska raziskava60 pokazala, da se osebe LGBT pri iskanju 
družbene podpore manj opirajo na družinske člane kot na prijatelje. 

Sklepne ugotovitve  

Odnosi do oseb LGBT se med državami članicami zelo razlikujejo in so odvisni 
tudi od okoliščin, v katere se postavijo osebe LGBT. Najbolj pozitivne rezultate 
zasledimo pri odgovoru na vprašanje, ali bi imeli homoseksualca za soseda. 
Najbolj negativni rezultati so pri vprašanju, ali bi morali homoseksualcem 
dovoliti posvojitev otrok. Odnosi se razlikujejo tudi glede na starost, pri čemer 
imajo mladi bolj pozitiven odnos do oseb LGBT kot starejši. Tudi priznanje 
zakonskega partnerstva je lahko dejavnik, ki pozitivno vpliva na te odnose. 

Osebe LGB pogosto skrivajo svojo spolno usmerjenost pred družino, in številni 
izkusijo ravnanje, ki ga sami dojemajo kot diskriminacijo od svoje družine – 
včasih kot zavrnitev ali celo nasilje. 

Negativni odnosi do transspolnih oseb so bistveno pogostejši kot negativni 
odnosi do lezbijk, gejev in biseksualcev.  

59  A. Daucikova, P. Jójárt, M. Siposova (2002). Report on Discrimination of Lesbians, Gay Men 
and Bisexuals in Slovakia. Bratislava: Dokumentacijski in informacijski center. 

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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Kazniva dejanja iz sovraštva in sovražni govor 
V tem razdelku se obravnava več vidikov, povezanih s kaznivimi dejanji iz 
sovraštva in sovražnim govorom, vključno z razširjenostjo fizičnih napadov na 
osebe LGBT, naravo napadov in storilci, postopki za prijavljanje primerov 
kaznivih dejanj iz sovraštva, metodami policije in drugih organov za odzivanje 
na take prijave ter napadi na prizorišča LGBT. 

Kazensko pravo v devetih državah članicah EU61 (v Belgiji, na Danskem, v 
Španiji, Franciji, na Nizozemskem, Portugalskem, v Romuniji, na 
Švedskem in v delu Združenega kraljestva – na Severnem Irskem) vključuje 
določbe, ki med kazniva dejanja uvrščajo ščuvanje k sovraštvu, nasilju ali 
diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti (sovražni govor), in zakon, na 
podlagi katerega se homofobični naklep šteje za oteževalni dejavnik pri 
splošnih kaznivih dejanjih (kaznivih dejanjih iz sovraštva).  

Kazensko pravo v štirih državah članicah EU (v Nemčiji, Estoniji, na Irskem, 
v Litvi) vključuje določbe, ki za kaznivo dejanje štejejo ščuvanje k sovraštvu, 
nasilju ali diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti (vendar se v 
zakonodaji homofobični naklep ne šteje za oteževalni dejavnik pri splošnih 
kaznivih dejanjih). 

Ena država članica EU (Finska) šteje homofobični naklep za oteževalni 
dejavnik pri splošnih kaznivih dejanjih (vendar nima določb, ki med kazniva 
dejanja uvrščajo ščuvanje k sovraštvu, nasilju ali diskriminaciji na podlagi 
spolne usmerjenosti).  

V 13 državah članicah EU (v Latviji, Luksemburgu, na Poljskem, v Češki 
republiki, na Slovaškem, v Avstriji, na Madžarskem, v Sloveniji, Italiji, 
Bolgariji, Grčiji, na Cipru in Malti) homofobični naklep ni niti kaznivo 
dejanje niti oteževalni dejavnik. 

61  Za več informacij o zakonodaji glej Agencija Evropske unije za temeljne pravice (2008), 
Homofobija in diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete v državah 
članicah EU: Del I – Pravna analiza. 
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Zakonodaja v zvezi s homofobičnimi kaznivimi dejanji iz sovraštva in sovražnim 
govorom   

 
 Insert translation  Insert translation 
Country Results Rezultati držav Lithuania Litva 
The Netherlands  Nizozemska Italy Italija 
Sweden Švedska Finland Finska 
Denmark Danska Portugal Portugalska 
Austria Avstrija Slovenia Slovenija 
Belgium Belgija Estonia Estonija 
Spain Španija Hungaria Madžarska 
Germany Nemčija Slovakia Slovaška 
Luxembourg Luksemburg Bulgaria Bolgarija 
France Francija Greece Grčija 
United Kingdom Združeno kraljestvo Cyprus Ciper 
European Union (27) Evropska unija (27) Latvia Latvija 
Ireland Irska Romania Romunija 
Czech Republic Češka 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) 

Kaznivo dejanje je ščuvanje k sovraštvu, nasilju ali diskriminaciji 
na podlagi spolne usmerjenosti (sovražni govor), homofobični 
naklep pa je oteževalni dejavnik pri splošnih kaznivih dejanjih 
(kazniva dejanja iz sovraštva) 

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

Kaznivo dejanje je ščuvanje k sovraštvu, nasilju ali diskriminaciji 
na podlagi spolne usmerjenosti (sovražni govor) 
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Homophobic intent an aggravating factor in common crime (hate crime) Homofobični naklep je oteževalni dejavnik pri splošnih kaznivih 
dejanjih (kazniva dejanja iz sovraštva) 

Neither a criminal offence or an aggravating factor Niti kaznivo dejanje niti oteževalni dejavnik 
 
Uradni statistični podatki v zvezi s kaznivimi dejanji iz sovraštva in sovražnim 
govorom  

Uradnih statističnih podatkov o policijskih poročilih in sodnih postopkih je 
malo. Samo Litva ima uradne podatke v zvezi s sodnimi primeri o sovražnem 
govoru. Leta 2007 je bilo sproženih 15 primerov na kazenskem sodišču. En 
primer se je končal z obsodbo.62 Samo Združeno kraljestvo ima uradne 
podatke v zvezi s sodnim pregonom kaznivih dejanj iz sovraštva. Leta 2007 je 
bilo sproženih 988 primerov na kazenskem sodišču, od katerih se jih je 759 
končalo z obsodbo.63 Uradni podatki o primerih sovražnega govora in kaznivih 
dejanj iz sovraštva, ki se prijavijo policiji, se zbirajo na Švedskem, kjer je bilo 
leta 2007 723 policijskih poročil povezanih s homofobičnimi incidenti.64 V 
obdobju od 1. januarja do 30. junija 2008 je policija na Nizozemskem poročala 
o 150 homofobičnih incidentih (nasilju, zlorabi ali nadlegovanju).65 

Pomanjkanje uradnih statističnih podatkov v drugih državah članicah je deloma 
posledica dejstva, da se sovražni govor in kazniva dejanja iz sovraštva bodisi 
ne štejejo za kazniva dejanja ali oteževalne dejavnike bodisi se pri zbiranju 
podatkov na podlagi pritožb ne razčlenjujejo podatki glede na motiv (zato ni 
mogoče razlikovati, na primer, med rasističnimi in homofobičnimi motivi v 
statističnih podatkih). 

Države z velikim številom incidentov, na primer Združeno kraljestvo66, so 
razvile odlična orodja za prijavljanje kaznivih dejanj iz sovraštva, npr. obrazce 
za samostojno prijavljanje in prostore tretjih strank za prijavljanje, ki javnosti 
omogočajo, da lahko vloži prijavo na mestih, ki niso policijske postaje, prek 
partnerstva z ustreznimi specializiranimi agencijami, to pa je mogoče storiti 

62  Litva, poročilo države. 
63  Kronska služba kazenskega pregona (Crown Prosecution Service, CPS), ki hrani podatke za 

Anglijo in Wales, zbira statistične podatke o homofobičnih kaznivih dejanjih na splošno in jih 
ne razčlenjuje glede na vrsto storjenega kaznivega dejanje, npr. sovražni govor. Pri sodnem 
pregonu primerov s homofobičnim elementom CPS uporablja naslednjo opredelitev 
homofobičnega kaznivega dejanja: „Vsak incident, ki ga žrtev občuti kot homofobičen ali 
transfobičen.“ (Komunikacija po e-pošti s CPS, 24. 1. 2008, in ministrstvom za pravosodje 
škotske vlade, 7. 2. 2008). Glej tudi: OSCE/ODIHR (2008). Hate Crimes in the OSCE Region - 
Incidents and Responses. Annual Report for 2007, str. 46; in Združeno kraljestvo, poročilo 
države. 

64 Report 2008: 15 v Brottsförebygganderådet, Hatbrott 2007, str. 81–90, na voljo na naslovu 
http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=Hatbrott_2007_webb.pdf&
url=/dynamaster/file_archive/080716/6141d937f1ed069853de33f15d209d28/Hatbrott%255f20
07%255fwebb.pdf (12. 12. 2008). 

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

66 Celo v Združenem kraljestvu se ocenjuje, da se ne prijavi 85 % homofobičnih kaznivih dejanj, 
glej na primer http://www.barnet.gov.uk/index/community-living/safety/harassment-
help/harassment-help-homophobia.htm (5. 2. 2009).  
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brez razkritja osebnih podatkov žrtve. Policija začne preiskovati kaznivo 
dejanje le s soglasjem žrtve. Prijavljanje prek tretje stranke žrtvam omogoča, da 
pridobijo samozavest in spodbudo, naj prijavijo kaznivo dejanje, medtem ko 
lahko agencije opredelijo ustrezne organizacije za podporo žrtvam, ki tem 
najbolje pomagajo. Izboljšano evidentiranje kaznivih dejanj iz sovraštva daje 
natančnejšo predstavo, kar policiji in drugim partnerjem omogoča učinkovitejše 
odzivanje prek proaktivne ciljne usmerjenosti na podlagi obveščevalnih 
podatkov. Poleg tega je Združeno kraljestvo razvilo preprosti in učinkoviti 
operativni opredelitvi za prijavljanje homofobičnih incidentov: 

• homofobični incident je vsak incident, ki ga žrtev ali katera koli druga 
oseba dojame kot homofobičen; 

• transfobični incident je vsak incident, ki ga žrtev ali katera koli druga 
oseba dojame kot transfobičen. 

Raziskave in drugi viri podatkov 

Na ravni EU ni nobene primerjalne raziskave o kaznivih dejanjih iz sovraštva. 
Kljub temu so bile v več državah članicah opravljene študije, ki na splošno 
kažejo na navzočnost kaznivih dejanj iz sovraštva in incidentov iz sovraštva – 
to ugotovitev pa podpirajo ocene vseh nevladnih organizacij LGBT in 
nacionalnih organov za enakost, ki se ukvarjajo s tem vprašanjem v 
posameznih državah članicah, vključno z državami, v katerih statistični podatki 
niso na voljo.67 

V neki britanski študiji68 je tretjina anketiranih lezbijk in četrtina anketiranih 
gejev navedla, da so bili v zadnjih treh letih žrtev kaznivega dejanja ali 
incidenta iz sovraštva. Eden od 12 biseksualcev je poročal, da je v zadnjih treh 
letih doživel homofobični incident iz sovraštva. V neki poljski študiji69 je 18 % 
anketirancev LGB navedlo, da so v zadnjih dveh letih zaradi svoje spolne 
usmerjenosti doživeli fizično nasilje, od tega jih je 42 % poročalo o treh ali več 
incidentih. V neki danski internetni raziskavi70 je 12 % anketirancev LGBT 
navedlo, da so zaradi svoje spolne usmerjenosti ali spolne identitete vsaj enkrat 

67  Nobenih statističnih podatkov o sovražnem govoru in kaznivih dejanjih iz sovraštva ni na voljo 
v Avstriji, Bolgariji, na Cipru, v Češki republiki, na Finskem, v Franciji, Grčiji, v Latviji, Litvi, 
Luksemburgu, na Madžarskem, Portugalskem, v Romuniji in Španiji. Posebno redki so podatki 
o kaznivih dejanjih iz sovraštva zoper transspolne osebe. 

68  Vzorec je zajemal 1 721 odraslih lezbijk, gejev in biseksualcev iz vse Velike Britanije, ki so se 
leta 2008 odzvali z uporabo spletnega intervjuja, ki je bil razposlan članom foruma YouGov z 
185 000 posamezniki. S. Dick (2008). Homophobic Hate Crime - The Gay British Crime 
Survey 2008. Stonewall, na voljo na naslovu 
http://www.stonewall.org.uk/documents/homophobic_hate_crime__final_report.pdf 
(6. 2. 2009). 

69  Vzorec 1 002 anketirancev. M. Abramowicz (ur.) (2007). Situation of bisexual and homosexual 
persons in Poland. Kampanja proti homofobiji in Lambda Varšava. 

70  Internetna raziskava med 9 473 anketiranci, ki jo je opravil internetni portal za zmenke LGBT 
boyfriend.dk v sodelovanju z dansko radiotelevizijo (2007), na voljo na naslovu 
http://boyfriend.dk/dr/result.php (15. 1. 2008). 
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doživeli fizični napad, 39 % pa jih je vsaj enkrat doživelo verbalni napad. V 
neki italijanski raziskavi iz Torina71 je 51 % anketirancev in 33 % anketirank 
navedlo, da so doživeli homofobično nasilje. V neki slovenski študiji je 53 % 
anketiranih lezbijk in gejev navedlo, da so doživeli nasilje zaradi svoje spolne 
usmerjenosti.72 

Zgornji rezultati jasno kažejo le vrh ledene gore, vendar nakazujejo obseg 
težave po vsej EU in dajejo slutiti, da kazniva dejanja in incidenti iz sovraštva 
niso omejeni na države, v katerih so bile opravljene raziskave. Poleg tega so 
vse obiskane nevladne organizacije LGBT vedele za incidente iz sovraštva v 
svojih državah članicah, tudi če ni bila opravljena nobena posebna raziskava. 

Evropski parlament je leta 2007 opozoril na „širjenje sovražnega govora proti 
skupnostim gejev, lezbijk, biseksualcev in transseksualcev (LGBT) v številnih 
evropskih državah“, pri čemer je poudaril, da javne osebnosti uporabljajo 
„podžiganje, grožnje ali sovražni govor ter nesposobnost policije, da bi nudila 
ustrezno zaščito pri nasilnih demonstracijah homofobičnih skupin“. Opozoril je 
zlasti na primer Mattea, 16-letnega italijanskega državljana iz Torina, ki je 
„nedavno napravil samomor in v dveh poslovilnih pismih zapisal, da je bilo 
razlog za njegovo dejanje ustrahovanje, ki ga je doživljal zaradi svoje spolne 
usmerjenosti; [dejstvo, da] so britanske organizacije civilne družbe opozorile na 
porast homofobičnega ustrahovanja v srednjih šolah po vsem Združenem 
kraljestvu in [tudi na primer] nekega homoseksualca, [ki so ga] na 
Nizozemskem pretepli do smrti zgolj zaradi njegove spolne usmerjenosti in 
ženstvenega videza“.73 

 
Svet Evrope je izrazil podobno zaskrbljenost zaradi takih kaznivih dejanj iz 
sovraštva. Poročilo Sveta Evrope je leta 2008 usmerilo pozornost na dejstvo, 
da:74 „V Rigi so ekstremisti metali iztrebke in jajca na gejevske aktiviste in 
njihove podpornike, ko so jih videli, da gredo od maše. Pred nekaj leti je bil 
neki švedski hokejist v Vasterasu zaboden do smrti, po tem ko je povedal, da je 
homoseksualec. V Oportu na Portugalskem je skupina fantov napadla in 
umorila neko brezdomno transspolno Brazilko in njeno telo pustila v jarku, 
napolnjenem z vodo.“ 

Narava napadov 

71 Vzorec 512 anketirancev, C. Saraceno (ur.) (2003). Diversi da chi? Gay, lesbiche, transsesuali 
in un'area metropolitana. Milano: Guerini. 

72  A. Švab, R. Kuhar (2005). Neznosno udobje zasebnosti: Vsakdanje življenje gejev in lezbijk, 
Politike: Ljubljana, na voljo na naslovu http://www2.mirovni-
institut.si/slo_html/publikacije/pdf/MI_gay_slo_final.pdf (22. 12. 2008). 

73 Glej resolucijo Evropskega parlamenta, „Homofobija v Evropi“, sprejeto 26. aprila 2007, 
P6_TA(2007)0167, in tudi resolucijo Evropskega parlamenta, „Homofobija v Evropi“, sprejeto 
18. januarja 2006, P6_TA(2006)0018. 

74  T. Hammarberg, komisar za človekove pravice Sveta Evrope (2008). Hate Crimes - racism, 
anti-Semitism, anti-Gypsyism, Islamophobia and homophobia: 
http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/080721_en.asp (3. 9. 2008). 
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Študije in raziskave iz Belgije75, Švedske76, Nemčije77, Nizozemske78, 
Poljske79, Združenega kraljestva80, Slovenije81 in drugih držav članic kažejo, 
da: je večinoma najpogostejša izkušnja verbalno nasilje; napadi se po navadi 
zgodijo na javnih mestih; večja verjetnost je, da bodo lezbijke in biseksualne 
ženske žrtve napadov v zasebnem okolju kot geji ali biseksualni moški; prav 
tako je večja verjetnost, da bodo lezbijke in biseksualne ženske žrtve spolnih 
napadov ali groženj spolnih napadov; mladi so pogosteje žrtve napadov kot 
druge starostne skupine. 

„Skupina mladih iz mojega mesta me je velikokrat nadlegovala, da bi me ,prepričala‘, 
da tukaj ni prostora za lezbijke. Napadli so me verbalno in fizično. Enkrat so me tudi 
pretepli. Grozili so mi, da me bodo posilili in mi tako pokazali, kako dobro je biti z 
moškim, ker potrebujem moškega.“ (Ženska, Poljska)82 

 

Storilci 

V zgornjih študijah je bilo ugotovljeno, da žrtve po navadi ne poznajo storilcev, 
čeprav so ti v nekaterih primerih sorodniki, kolegi ali sošolci.83 Storilci so 
predvsem moški (in pogosto mladi moški v skupinah). 

Na podlagi primerov kaznivih dejanj iz sovraštva, prijavljenih spletni strani, ki 
jo je oblikovala Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (Nacionalna 
organizacija za geje in lezbijke) na Danskem, je organizacija sklenila: 
„[Prijavljeni primeri] kažejo, da so moški verbalni in fizični storilci. 
Najpogosteje moški v skupinah in najpogosteje beli Danci [iz etnične večine]. 
[…] Značilna zgodba o gejih se dogaja na javnem mestu, na t. i. cruising krajih 
(krajih, na katerih geji iščejo anonimen spolni odnos) ali zunaj gejevskih barov. 

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 – gejevski projekt 

proti nasilju v Berlinu], na voljo na naslovu http://www.maneo.de/highres/index.html 
(14. 7. 2008). 

78  L.Buijs, J.W.Duyvendak, G.Hekma (2008). Als ze maar van me afblijven. Amsterdam: 
Univerza v Amsterdamu, Amsterdamska šola za raziskave s področja družbenih ved. 

79  M. Abramowicz (ur.) (2007). Situation of bisexual and homosexual persons in Poland. 
Kampanja proti homofobiji in Lambda Varšava. 

80  S. Dick (2008). Homophobic hate crime - The Gay British Crime Survey 2008. Stonewall. 
81  A. Švab, R. Kuhar (2005). Neznosno udobje zasebnosti: Vsakdanje življenje gejev in lezbijk. 

Ljubljana: Politike. Na voljo na naslovu http://www2.mirovni-
institut.si/eng_html/publications/pdf/MI_gay_eng.pdf (14. 7. 2008). 

82  Navedeno v M. Abramowicz (ur.) (2007). Situation of bisexual and homosexual persons in 
Poland. Kampanja proti homofobiji in Lambda Varšava. 

83  Razmeroma pogosta pojavnost kaznivih dejanj iz sovraštva, ki jih storijo družinski člani in 
sovrstniki, ločujejo kazniva dejanja iz sovraštva na podlagi spolne usmerjenosti ali spolne 
identitete od drugih vrst kaznivih dejanj iz sovraštva, na primer zaradi rasizma ali 
antisemitizma. 
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Lezbijke so pogosteje izpostavljene verbalnim napadom in pogosto – v 
zasebnem okolju – spolnim napadom [vključno z grožnjami spolnih napadov].“ 

Poudariti je treba dve drugi vprašanji: prvič, storilce iz skrajnih desničarskih 
skupin, ki napadajo osebe LGBT, in, drugič, vprašanje storilcev, ki so 
pripadniki etničnih manjšin. 

Obstaja več primerov skrajnih desničarskih skupin, ki nadlegujejo ali napadajo 
osebe in prizorišča LGBT, vključno z incidenti na Švedskem, Poljskem, v 
Estoniji in Italiji. Več intervjuvancev je pojav kaznivih dejanj iz sovraštva 
zoper osebe LGBT povezalo s pojavi skrajnega nacionalizma, ksenofobije ali 
rasizma.84 

V zvezi s pripadniki etničnih manjšin kot storilci kaznivih dejanj iz sovraštva 
zoper osebe LGBT se v javnih razpravah kljub nezadostnemu številu ustreznih 
raziskav pogosto opozarja na stališča do homoseksualnosti kot kazalnike razlik 
med etnično večino in skupinami etničnih manjšin85, žrtve pa včasih poročajo, 
da so storilci nasilja zoper osebe LGBT pripadniki etničnih manjšin. Obstoječe 
raziskave ne povezujejo drugih dejavnikov, kot so družbeni razred, izobrazba, 
zaposlitveni status ali verska prepričanja, z etnično pripadnostjo. 

Nemška študija MANEO86 o kaznivih dejanjih iz sovraštva zoper geje in 
biseksualne moške v Berlinu je pokazala, da so bili storilci v 16 % incidentov 
pripadniki etničnih manjšin.87 

V nekem nizozemskem poročilu88 o Amsterdamu so mladi moški maroškega 
rodu čezmerno zastopani kot osumljenci povzročanja protigejevskega nasilja. V 
poročilu je sklenjeno: „Storilcev protigejevskega nasilja ne navdihujejo verska 
prepričanja. Tisti storilci, ki so muslimani, le površno poznajo Koran in redko 
gredo v mošejo. Motivi maroških storilcev so skoraj enaki kot motivi 
avtohtonih nizozemskih storilcev: stališča do spolnosti in spola ter čustva o 
tem. Vendar pa maroški fantje kot najbolj sprevržena vidika homoseksualnosti 
po njihovem mnenju omenjajo analni seks in vidnost homoseksualnosti, 

84  Terenski sestanki z organizacijami SEKÜ (EE), RFSL (SE), Kampania (PO), 
Arcigay/Arcilesbica (IT). 

85  Na primer na Danskem in Nizozemskem, opisano v: M. T. Drud-Jensen in S.P. Knudsen 
(2005). Ondt i røven. Folk der har ondt i røven over bøsser - bøsser der har ondt i røven over 
folk. Københaven: Høst & Søn. In P. Mepschen (2008). Sex and the Other - Homosexuality and 
Islam in Dutch public discourse, magistrska disertacija. 

86  Vzorec zajema 23 949 anketirancev. MANEO - Das schwule Anti-Gewalt-Projekt in Berlin 
(2007) (MANEO – gejevski projekt proti nasilju v Berlinu), na voljo na naslovu 
http://www.maneo.de/highres/index.html (14. 7. 2008).  

87  Der Beauftragte für Integration und Migration in Berlin (2005). Integration und Migration in 
Berlin – Zahlen - Daten - Fakten. Čeprav zaznana pripadnost etnični manjšini in uradno 
migrantsko ozadje ni isto, številke kažejo, da osebe, ki se uvrščajo med „etnične manjšine“ ali 
„migrante“, niso čezmerno zastopane v statističnih podatkih o kaznivih dejanjih iz sovraštva iz 
Berlina. 

88  L. Buijs, J. W. Duyvendak, G. Hekma (2008). Als ze maar van me afblijven. Amsterdam: 
Univerza v Amsterdamu, Amsterdamska šola za raziskave s področja družbenih ved, str. 128.  
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ženstvenega obnašanja pa ne. Njihova čezmerna zastopanost je posledica ulične 
kulture območij, na katerih živijo številni maroški fantje.“ 

Prijavljanje kaznivih dejanj iz sovraštva 

Glede na izkušnje nevladnih organizacij LGBT in nekaterih javnih organov, ki 
so bili intervjuvani za to poročilo, se policiji ali drugim javnim organom prijavi 
le malo primerov kaznivih dejanj iz sovraštva. To potrjujejo tudi študije.89  

V zgoraj navedeni poljski študiji90 policiji ni bilo prijavljenih 85,1 % primerov. 
Glede na študijo iz Združenega kraljestva91 je samo 23 % žrtev policiji 
prijavilo incidente iz sovraštva, drugi viri – kot je bilo že omenjeno – pa 
navajajo celo manjše številke. 

K temu lahko prispeva več dejavnikov:  

• pri nekaterih žrtvah družbena stigmatizacija in predsodki do oseb LGBT 
vplivajo na odločitev teh oseb, da se ne opredelijo za LGBT in ne vložijo 
prijave, da bi tako zmanjšale tveganje „razkritja“ ali izpostavljenosti; 

• nekatere osebe LGBT doživljajo incidente iz sovraštva tako pogosto, da se 
sploh ne trudijo, da bi jih prijavile. Nekatere žrtve iz teh razlogov ali zaradi 
tistega, kar se označuje z izrazom „ponotranjena homofobija“, ne 
priznavajo incidentov iz sovraštva za kazniva dejanja ali diskriminacijo, 
temveč kot del družbenih okoliščin, ki izhajajo iz splošnega dojemanja 
oseb LGBT, in zato kot „del življenja“;  

• seznanjenost s tem, kako in kje prijaviti take incidente, je lahko 
neenakomerna. V večini držav članic pomanjkanje kulture „javne službe“ 
policije pomeni, da je malo prizadevanj za obveščanje javnosti in zlasti 
skupin, ki so ranljive za kazniva dejanja iz sovraštva, o načinih prijavljanja 
kaznivih dejanj iz sovraštva. V tem primeru osebe, ki so žrtve kaznivega 
dejanja iz sovraštva zaradi svoje spolne usmerjenosti ali spolne identitete, 
morda preprosto ne vedo, kako in komu prijaviti to kaznivo dejanje; 

• druge osebe se nočejo obrniti na policijo bodisi ker so že doživele 
homofobijo bodisi ker se bojijo homofobičnih odzivov policistov. Žrtve so 
poročale o takih odzivih policistov in njihovi nepripravljenosti, vložiti 

89 Na primer zgoraj navedene študije o kaznivih dejanjih iz sovraštva in terenski sestanki z 
organizacijo Mozaika (Latvija, 12. marca 2008), ministrstvom za socialne zadeve (Estonija, 
11. marca 2008), organizacijo BGO Gemini (Bolgarija, 30. aprila 2008) in organizacijama 
Arcigay/Arcilesbica (Italija, 5. marca 2008). 

90  M. Abramowicz (ur.) (2007). Situation of bisexual and homosexual persons in Poland. 
Kampanja proti homofobiji in Lambda Varšava. 

91  S. Dick (2008). Homophobic hate crime - The Gay British Crime Survey 2008. Stonewall. 
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pritožbo ali nepripravljenosti verjeti, da obstaja homofobični motiv za 
kaznivo dejanje.92 

Na primer, nevladni organizaciji LGBT OLKE iz Grčije in ACCEPT iz 
Romunije sta poročali, da policisti ustrahujejo in nadlegujejo posameznike na 
javnih mestih, ki so znana kot zbirališča gejev.93 V neki estonski študiji je 
25 % anketirancev LGB navedlo, da so doživeli sovražne odzive policistov, ko 
so prijavili kazniva dejanja iz sovraštva.94 Primer:  

„Ste vedeli, da vas lahko zgolj zato, ker se s svojim istospolnim partnerjem 
držite za roko in se ob 23.30 poljubljate v parku, policisti popljuvajo, 
pretepejo, oglobijo, zmerjajo s ,pedrom, toplovodarjem in izprijeno spako‘ in 
nekaterimi besedami, ki se jih zares sramujem izgovoriti?“ (17-letni moški, 
Romunija)95 

Elektronska raziskava med zainteresiranimi stranmi je dala mešane rezultate 
glede prizadevanj javnih organov za boj proti kaznivim dejanjem iz sovraštva 
zoper osebe LGBT. 53 % vprašanih je navedlo, da pristojni javni organi štejejo 
kazniva dejanja iz sovraštva za „dokaj pomembno“ ali „zelo pomembno“ skrb 
vzbujajoče področje, medtem ko jih 30 % poroča, da javni organi štejejo take 
incidente za manj pomembne oziroma nepomembne. 

Nezadostno prijavljanje otežuje ocenjevanje obsega in narave napadov po vsej 
EU, saj uradnih statističnih podatkov in sodne prakse pogosto sploh ni.  

Več javnih organov je med terenskimi intervjuji navedlo, da so upravna orodja 
za prijavljanje kaznivih dejanj iz sovraštva slabo razvita in jih je težko 
uporabljati.96 Intervjuji z nevladnimi organizacijami LGBT, nacionalnimi 
organi za enakost in javnimi organi v večini držav članic kažejo, da je policija 
slabo usposobljena za obravnavanje kaznivih dejanj iz sovraštva in nima 
potrebnih orodij za prijavljanje.  

92  Glej npr. ENAR (2006), Vzporedno poročilo: Bolgarija 2006, na voljo na naslovu 
http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/national/Bulgaria_2006.pdf (14. 7. 2008). 

93  Terenska sestanka: v Grčiji 14. aprila 2008 in v Romuniji 12. aprila 2008. 
94  Kotter, L. (2002). Sexual Orientation Discrimination in Estonia. V: Sexual Orientation 

Discrimination in Lithuania, Latvia and Estonia. The Open Society Institute in Kimeta Society. 
95  UK Gay News (2006). Discrimination: Gays Fined for Cuddling in a Park While Straight 

Couple Ignored for Having Sex, na voljo na naslovu 
http://ukgaynews.org.uk/Archive/2006july/2901.html (7. 8. 2008). 

96  Terenski sestanki z Brottsförebygganderådet and Integrations- och Jämställdhetsdepartementet, 
Enheten för diskrimineringsfrågar (Švedska, 6. marca 2008) in Uradom za državno statistiko 
(Združeno kraljestvo, 1. aprila 2008). 
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Dobra praksa: policijsko evidentiranje kaznivih dejanj iz sovraštva: 
pomladi 2007 je policija v Stockholmu na Švedskem ustanovila „enoto za 
kazniva dejanja iz sovraštva“. Več policijskih organov je izboljšalo svoje 
postopke prijavljanja tako, da so v postopek prijavljanja incidentov vključili 
„pojavno okno“, ki se pojavi na zaslonu, ko se v poročilo vnesejo posebne 
ključne besede, na primer „gej“ ali „priseljenec“; policist, pristojen za prijave, 
mora nato vnesti dodatne informacije za opredelitev incidenta, kar pomeni, da 
je treba podrobneje izprašati žrtev ali prijavitelja. Več policijskih organov je 
imenovalo policiste s posebno pristojnostjo za kazniva dejanja iz sovraštva. 
Poleg tega je na Švedskem za obravnavanje kaznivih dejanj iz sovraštva 
specializiranih do 20 državnih tožilcev, po eden v vsaki jurisdikciji.97 

 

Dobra praksa: anonimno prijavljanje kaznivih dejanj iz sovraštva: 
terenske raziskave so pokazale, da se je na Nizozemskem začel izvajati pilotni 
projekt, pri katerem je mogoče anonimno prijaviti kazniva dejanja iz sovraštva 
na internetu, kar omogoča zbiranje podatkov, tudi če žrtve ne želijo prijaviti 
kaznivega dejanja neposredno policiji. 98 Podobno je mestna občina Köbenhavn 
na Danskem vzpostavila spletno stran za anonimno prijavljanje incidentov iz 
sovraštva.99 V Sloveniji je nevladna organizacija LGBT Legebitra začela 
izvajati program Povej naprej! za lajšanje prijavljanja kaznivih dejanj iz 
sovraštva in incidente diskriminacije zoper osebe LGBT prek anonimnih 
razgovorov z žrtvami.100 

 

Dobra praksa: gradivo za usposabljanje in informiranje: v Franciji je 
partnerstvo zasebnih podjetij, policijskih sindikatov ter gejevskih in lezbičnih 
združenj pripravilo „Priročnik za žrtve“ kaznivih dejanj iz sovraštva in 
diskriminacije. Glede na terenske intervjuje je nacionalna žandarmerija v 
Franciji leta 2006 v svoje izobraževalne učne načrte vključila module 
ozaveščanja o homoseksualnosti in homofobiji.101 Terenski intervjuji kažejo, da 
je nacionalni organ za enakost v Belgiji, Center za enake možnosti in boj proti 
rasizmu, začel izvajati podobno pobudo v zvezi s policijskim 
usposabljanjem.102 

 

97 Švedska, poročilo države. 
98 Terenski sestanek s Komisijo za enako obravnavanje (Nizozemska, 1. aprila 2008).   
99 Glej http://www.registrerdiskrimination.kk.dk/?sc_lang=en (17. 10. 2008). 
100 Glej http://www.drustvo-

legebitra.si/index.php?option=com_content&task=view&id=148&Itemid=0 (17. 10. 2008). 
101 Terenski sestanek z organizacijama Inter-LGBT in L'Autre Cercle (Francija, 10. marca 2008). 
102 Terenski sestanek s Centrom za enake možnosti in boj proti rasizmu (Belgija, 3. aprila 2008).  
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V zvezi s sodnimi postopki je neka švedska študija103 pokazala, da se delež 
incidentov iz sovraštva, ki pridejo pred sodišče, zelo razlikuje med policijskimi 
jurisdikcijami in da se element sovraštva ali homofobije med sojenjem in pri 
izrekanju kazni včasih ni upošteval, čeprav je bil motiv za storjeno kaznivo 
dejanje.  

 

Dobra praksa: politika za pregon: Kronska služba kazenskega pregona v 
Združenem kraljestvu je izdelala politiko za pregon primerov homofobičnih 
in transfobičnih kaznivih dejanj iz sovraštva. V dokumentu je pojasnjeno, kako 
Kronska služba kazenskega pregona (CPS) obravnava primere, ki vključujejo 
homofobična in transfobična kazniva dejanja iz sovraštva, in navedeno, da je 
CPS trdno odločena odigrati svojo vlogo pri zmanjšanju števila kaznivih dejanj 
s homofobičnim ali transfobičnim elementom tako, da storilce kaznivih dejanj 
privede pred sodišče.104 

Napadi na prizorišča LGBT 

Obstaja več pričevanj o napadih na prizorišča LGBT v več državah članicah – od 
razdejanja prostorov nevladnih organizacij LGBT ali prostorov skupnosti LGBT 
do nadlegovanja osebe LGBT ali napadov nanje na prizoriščih. 

Razdejanje prostorov lokalne podružnice Riksförbundet För Seksuellt 
Likaberättigande [švedska Federacija za pravice lezbijk, gejev, biseksualcev in 
transspolnih oseb] na Švedskem, ki je vključevalo razbijanje oken in metanje 
zažigalnih naprav, je samo en primer takih napadov.105 Na podlagi informacij, 
zbranih med terenskimi intervjuji, je mogoče opozoriti tudi na požig 
zgodovinsko pomembnega prostora (The Coming Out) skupnosti LGBT v Rimu 
v Italiji februarja 2008 in druge nedavne napade neofašistov na različna 
prizorišča LGBT.106 Italijanski nevladni organizaciji LGB Arcigay in Arcilesbica 
verjameta, da se nasilje nad organizacijami LGBT in prostori te skupnosti 
povečuje.107  

Sovražni govor 

103 E. Tiby (2006). En studie av homofoba hatbrott i Sverige. Stockholm: Forum för levande 
historia. 

104 Glej http://www.cps.gov.uk/publications/docs/htc_policy.pdf (6. 10. 2008). 
105 Riksförbundet För Seksuellt Likaberättigande (Nord) (švedska Federacija za pravice lezbijk, 

gejev, biseksualcev in transspolnih oseb). Hatbrott! Vad gör jag? Information och råd för 
homosexuella, bisexuella och transpersoner (pamflet brez datuma izdaje, na voljo na naslovu 
www.rfsl.se/nord). 

106 Terenski sestanek z organizacijama Arcigay in Arcilesbica, 5. marca 2008. Glej tudi: 
http://www.arcigay.it/incendio/incendio-al.coming-out-roma , 
http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/cronaca/incendio-coming/1.html, in 
http://www.arcigay.it/dossier-omofobia-italia-2006-2008 (20. 7. 2008). 

107 Terenski sestanek z organizacijama Arcigay in Arcilesbica, 5. marca 2008. 
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Izraz „sovražni govor“, kot se uporablja v tem razdelku, vključuje širši spekter 
verbalnih dejanj, ki temeljijo na homofobiji in/ali transfobiji ali jo (ju) izražajo 
v ponižujočem ali nespoštljivem javnem govoru. 

Na podlagi razpoložljivih podatkov je mogoče opredeliti vsaj tri vrste 
sovražnega govora, ki imajo poseben pomen v homofobičnem kontekstu: 
sovražni govor javnih oseb, sovražni govor javnih verskih oseb in sovražni 
govor, objavljen – pogosto anonimno – na internetu.  

Sovražni govor javnih in verskih oseb  

Nekatere nevladne organizacije LGBT in raziskovalci spremljajo izjave v tisku 
ali drugje. V Latviji in Litvi sta nevladni organizaciji LGBT Mozaika (Latvija) 
in Litovska gejevska liga opredelili artikulacijske vzorce s preučevanjem izjav 
proti LGBT in drugih homofobičnih izrazov, od katerih morda strogo gledano 
vsi ne spadajo v pravno opredelitev sovražnega govora.108 

V teh projektih spremljanja je bilo odkrito, da so avtorji izjav proti LGBT 
predvsem konservativni politiki in verske (katoliške, luteranske ali 
evangeličanske katoliške) javne osebe. Te izjave v glavnem temeljijo na 
premisi, da osebe LGBT in njihov način življenja ogrožajo družbo. Kot je 
zapisala Mozaika: „Postalo je jasno, da so se nekatere vrste argumentov vedno 
znova uporabljale za govor, uperjen proti lezbijkam in gejem.“109 Sem spadajo 
argumenti:110 

• katerih cilj je ohraniti etnično homogenost in integriteto naroda in države z 
izključevanjem ali podrejanjem gejev in lezbijk;  

• ki temeljijo na krščanskem prepričanju v podporo izključevanju gejev in 
lezbijk iz „moralne skupnosti“, ki se dojema, kot da zajema ves narod; 

• ki se sklicujejo na neopredeljeno moralnost, pri čemer se pogosto sklicujejo 
na družinske vrednote za utemeljitev izključevanja ali podrejanja gejev in 
lezbijk. 

Poleg tega so osebe LGBT v nekaterih izjavah predstavljene kot „zahodna 
grožnja“ „demografskemu preživetju“ naroda iz tujine: 

108  Mozaika (2007). Homophobic Speech in Latvia: Monitoring the Politicians. 
 A. Tereskinas (2007). „Not private enough?“ Homophobic and Injurious Speech in the 

Lithuanian Media. Vilna: Litovska gejevska liga. 
109 Mozaika (2007). Homophobic Speech in Latvia: Monitoring the Politicians, str. 4. 
110 Mozaika (2007). Homophobic Speech in Latvia: Monitoring the Politicians, str. 5. 
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„Jasno moramo reči ,ne‘ vsem tistim modrecem z Zahoda, ki želijo, da naš narod 
naredi prostovoljni samomor, saj – kot veste – otrok ne rojevajo homoseksualci [sic]“ 
(Latvijski poslanec na plenarnem zasedanju parlamenta, 31. maja 2006)111 

 

V argumentih, uporabljenih za utemeljitev nasprotovanju paradam ponosa, se je 
tudi spraševalo, ali je spolna usmerjenost vprašanje človekovih pravic manjšine 
ali samo „nemoralno nagnjenje“, s čimer so bili homoseksualci izenačeni z 
alkoholiki in odvisniki od drog. 

„Parade ponosa v Latviji je treba obravnavati kot nezakonite in se ne smejo dovoliti, 
ker so, prvič, v nasprotju z moralnostjo in družinskim modelom, ki je del našega 
naroda in je vključen v temeljni zakon države, ustavo. Drugič, homoseksualnost je v 
nasprotju z naravnim redom in zato v nasprotju z božjimi zakoni. Tretjič, 
homoseksualci poleg tega nezakonito zahtevajo pravice manjšine. Manjšino 
sestavljajo osebe, ki se od večine prebivalstva razlikujejo po nacionalnosti, jeziku, 
rasi, barvi kože in drugih nevtralnih značilnostih, ne pa na podlagi moralne ocene. To 
pomeni, da ne more obstajati manjšina alkoholikov, homoseksualcev, odvisnikov od 
drog ali katerih koli drugih oseb, če ta manjšina temelji na nemoralnih nagnjenjih.“ 
(Javno pismo, poslano politikom, ki so ga podpisali kardinal in več duhovnikov 
Rimskokatoliške cerkve v Latviji)112 

 

Opozoriti je treba, da primeri poniževalnih javnih izjav o osebah LGBT, kot so 
zgoraj navedeni primeri, nikakor niso omejeni le na Latvijo. Na podlagi 
informacij, zbranih med terenskim delom, so bili primeri takih izjav ugotovljeni 
na Malti, v Italiji, Litvi, na Poljskem, Cipru, v Grčiji in Romuniji113, po 
navadi pa so jih izrekli konservativni politiki ali verske osebe iz katoliške ali 
ortodoksne krščanske denominacije. Vrste izjav in uporabljena argumentacija 
so zelo podobne tistim, ki so bile opredeljene v projektu spremljanja 
organizacije Mozaika. Ne preseneča, da so intervjuji z nevladnimi 
organizacijami LGBT in nacionalnimi organi za enakost v teh državah 
pokazali, da je homofobični sovražni govor nujnejša in pomembnejša težava, 
kjer je homoseksualnost politično zelo sporno vprašanje iz moralnih razlogov, 
zlasti kadar se sovražni govor uporablja za krepitev nasprotovanja paradam 
ponosa, kot je opisano v razdelku o svobodi zbiranja. 

111 Mozaika (2007). Homophobic Speech in Latvia: Monitoring the Politicians, str. 31. 
112 Tiskovna agencija LETA, 27. maja 2008. 
113 Terenski sestanki z organizacijami Malteško gibanje za pravice gejev (3. marca 2008), 

Arcigay/Arcilesbica (Italija, 5. marca 2008), Litovska gejevska liga (13. marca 2008), 
Kampanja proti homofobiji (17. marca 2008), Ciprsko gejevsko osvobodilno gibanje 
(10. aprila 2008), OLKE (Grčija, 14. aprila 2008) in ACCEPT (Romunija, 12. aprila 2008). 
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Izražanje sovraštva do oseb LGBT seveda ni omejeno na politike ali verske 
voditelje. V ponazoritev: 

• v zabavni industriji: član izbirnega odbora nemškega pevskega tekmovanja 
na neki zasebni televizijski postaji (Deutschland Sucht Den Superstar 
[Nemčija išče superzvezdo]) je povzročil razburjenje, ker je udeležencu v 
oddaji rekel, da je „peder, ki poje kot prašič!“114; 

• v medijih: „Homoseksualce je treba usmrtiti!“ je bil naslov članku o javnih 
prireditvah LGBT, objavljenega v romunskem časopisu Evenimentul Zilei 
11. maja 2004;115 

• od javnih oseb: leta 2005 je bil znan portugalski mnenjski voditelj 
kazensko preganjan, ker je javno izjavil, da so homoseksualci bolni, ter jih 
primerjal s pedofili in odvisniki od drog.116 

Sovražni govor na internetu 

Vprašanje, ki vzbuja posebno zaskrbljenost, je širjenje homofobičnega 
sovražnega govora prek interneta. V zvezi s tem vprašanjem je malo raziskav, 
vendar terenske raziskave kažejo, da so nekatere nevladne organizacije 
LGBT117, nacionalni organi za enakost118 in študije nanj opozorile kot na 
področje, ki vzbuja resno zaskrbljenost. V neki študiji iz leta 2006119 je bilo 
opozorjeno: „Hitro preverjanje na katerem koli iskalniku vas napoti na številne 
spletne strani, ki svojo propagando usmerjajo proti priseljencem, judom, 
muslimanom ali homoseksualcem, pri čemer hujskajo k sovraštvu in 
spodbujajo nasilje nad temi skupinami.“ 

V tej študiji je bilo tudi navedeno, da je na primer na Nizozemskem 
Nizozemski urad za pritožbe opazil nenehno povečevanje števila objav takega 
gradiva v nizozemskem internetnem prostoru.  

Več nacionalnih organov za enakost in nevladnih organizacij LGBT je 
opozorilo tudi na veliko število na internetu objavljenih sovražnih komentarjev 
o osebah LGBT. Številne mreže, usmerjene proti osebam LGBT, podobno kot 
v drugih okoliščinah uporabljajo internet za komuniciranje, mrežno 
povezovanje in mobilizacijo. Med primeri sta latvijsko NoPride Association ali 
portugalski Partido Nacional Renovador, ki je leta 2005 naznanjal 

114 V nemškem jeziku: „Vollschwuchtel, singt wie ein Schwein!“ (predvajano na kanalu RTL leta 
2008), navedeno v Nemčija, poročilo države. 

115 Romunija, poročilo države. 
116 J. E. F. Gouveia (2005). Qualquer dia a pedofilia vau acabar por ser legalizada. V: O 

Independente, 18. februarja 2005. 
117 Terenski sestanek z na primer organizacijo SEKÛ (Estonija, 10. marca 2008). 
118 Terenski sestanek z, na primer, varuhom človekovih pravic za enake možnosti (Litva, 

14. marca 2008). 
119 M. Zarrehparvar (2006). A Nondiscriminatory Information Society. V: R.F. Jørgensen. Human 

Rights in the Global Information Society. London: The MIT Press, str. 226. 
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demonstracije proti „gejevskemu in pedofilskemu lobiju“ na nacionalističnem 
blogu. Skrajna desničarska spletna stran na Švedskem je bila leta 2006 
prijavljena zaradi hujskanja k sovraštvu do homoseksualcev.120  

Urad varuha človekovih pravic za enake možnosti v Litvi je po uradni 
dolžnosti opravil preiskave in sprožil postopke proti sovražnemu govoru na 
spletnih straneh. Informacije, zbrane med intervjuji, pa kažejo, da je take 
primere pogosto težko privesti pred sodišče, saj zahtevajo precejšnje vire in 
odločnost za prepoznavanje dejanskih avtorjev, odgovornih za komentarje.121 

Sklepne ugotovitve 

Kazniva dejanja iz sovraštva zoper osebe LGBT so razširjen pojav, ki različno 
vpliva na geje, lezbijke, biseksualne moške in ženske ter transspolne osebe.   

Nezadostno prijavljanje incidentov policiji ali drugim organom, ki ga je 
mogoče pojasniti z nepripravljenostjo samih žrtev LGBT, da prijavijo 
incidente, ali zapostavljanjem, ki se pojavi pri policijskih organih, še dodatno 
otežuje to težavo.  

Orodja za prijavljanje incidentov organom so slabo razvita, čeprav lahko 
nezadostno prijavljanje kaznivih dejanj iz sovraštva resno ovira sposobnost 
organov, da se učinkovito bojujejo proti takim dejanjem. 

V EU je malo znanja ali raziskav o obsegu, naravi, storilcih ali žrtvah kaznivih 
dejanj iz sovraštva. 

Napadi na prizorišča LGBT so težava v nekaterih državah članicah. Prostori 
nevladnih organizacij LGBT so bili razdejani, druga zbirališča požgana ali pa so 
bili obiskovalci hudo nadlegovani ali napadeni. V tej študiji so bili incidenti 
odkriti v Italiji in na Švedskem.  

Sovražni govor javnih oseb je še zlasti skrb vzbujajoč pojav, saj negativno 
vpliva na javno mnenje in s tem podžiga nestrpnost. V javnih izjavah, uperjenih 
proti osebam LGBT, so te pogosto opisane kot nenaravne, bolne, deviantne, 
povezane s kriminalom, nemoralne ali družbeno destabilizirajoče. 

Internet je področje, ki vzbuja posebno skrb. Uporablja se za hujskanje k 
sovraštvu, storilce pa je le težko odkriti ali kazensko preganjati.  

120 Brottsförebyggande rådet (Švedski nacionalni svet za preprečevanje kriminala), 2008 Hatbrott 
2007 - En sammanställning av anmälningar med främlingsfientliga, islamofobiska, 
antisemitiska och homofobiska motiv. 

121 Terenski sestanek z varuhom človekovih pravic za enake možnosti (Litva, 14. marca 2008). 
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Svoboda zbiranja 
V tem razdelku sta obravnavana stanje v zvezi z javnimi demonstracijami in 
prireditvami LGBT, zlasti paradami ponosa, in vprašanje dostopa do prostorov 
kot prizorišč dejavnosti v zvezi z LGBT in razpoložljivosti teh prizorišč. 

Parade ponosa ter druge javne demonstracije in prireditve LGBT 

Parada ponosa je tradicija, ki sega v junij 1969, ko so osebe LGBT na 
newyorških ulicah več dni protestirale proti nenehnemu policijskemu 
nadlegovanju posameznikov in prizorišč LGBT. Naslednje leto so se vstaje v 
več ameriških mestih spominjali z demonstracijami, in od takrat so se letne 
demonstracije proti homofobiji in za pravice LGBT razširile po vsem svetu. Te 
demonstracije „ponosa“, ki se v številnih državah članicah zdaj razumejo kot 
praznik, imajo poleg tega zelo pomembno funkcijo gradnje in krepitve 
skupnosti za osebe in skupine LGBT. Med intervjuji je bilo jasno povedano, da 
lokalne nevladne organizacije LGBT v skoraj vseh državah članicah EU vsako 
leto organizirajo prireditve ali demonstracije, ki večinoma potekajo brez težav, 
povezanih z dovoljenji policije ali lokalnih organov, v nekaterih primerih pa se 
ti dogodki dejansko organizirajo v sodelovanju z lokalnimi oblastmi.122 

Demonstracije se organizirajo pod različnimi naslovi, kot so pohod za 
različnost, mavrična parada, parada za enakost ali dan Krištofove ulice 
(Christopher Street Day) ter imajo različna gesla, cilje in vrste izraza. V zvezi s 
tem se udeležba same EU na takih praznovanjih šteje za znak podpore 
raznolikosti spolne usmerjenosti. Tako je bilo leta 2005 na amsterdamski 
kanalski paradi, v kateri je kot del kampanje Evropske komisije o 
nediskriminaciji sodeloval čoln „Za različnost. Proti diskriminaciji“.123 V 
zadnjih letih pa so bile v več državah članicah EU nekatere prireditve deležne 
precejšnje negativne pozornosti, polemike v zvezi z nekaterimi praznovanji 
ponosa pa kažejo na osrednji pomen homoseksualnosti kot političnega 
vprašanja. 

Z odzivi nekaterih držav članic na prireditve ponosa v zadnjih letih je 
povezanih več skrbi: nekateri organi ne zagotavljajo pravice do zbiranja za 
osebe LGBT, osebam LGBT ni zagotovljena zaščita pred protidemonstranti, 
politične in verske osebe pa dejansko izkoristijo javne demonstracije LGBT za 
spodbujanje stališč in dejanj, ki so uperjena proti LGBT. 

Prepovedi 

122 Informacije, zbrane med terenskim delom. 
123 Glej http://www.stop-discrimination.info/31.0.html (12. 1. 2009).  
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V zadnjih letih se je večkrat zgodilo, da so občinski organi vsaj na začetku 
prepovedali miroljubne demonstracije in shode skupin, ki se zavzemajo za 
pravice LGBT: 

Litva: občinski organi v Vilni so leta 2007 zavrnili izdajo dovoljenja za dve 
javni prireditvi LGBT. Organizatorji so se pritožili na drugostopenjska sodišča, 
vendar so ta zavrnila njihovo pritožbo.124 

Latvija: glede na informacije, zbrane med intervjuji, so občinski organi v letih 
2005 in 2006 prepovedali parado ponosa v Rigi.125 

Bolgarija: leta 2005 je župan mesta Varna prepovedal odprtje informacijske 
stojnice Roza točka. Organizatorji so vložili pritožbo na Komisijo za zaščito 
pred diskriminacijo, in občina Varna je bila spoznana za krivo posredne 
diskriminacije. Zaradi pritožbenega postopka primer še ni končan.126 

Romunija: občinski organi so leta 2005 prepovedali pohod za raznolikost v 
Bukarešti.127 

Poljska: občinski organi v Varšavi so v letih 2004 in 2005 prepovedali pohoda 
za enakost LGBT. Leta 2005 je bil podoben pohod prepovedan v mestu 
Poznan.128 

Kot razlogi za prepovedi se navajajo varnost udeležencev, kršenje javne morale 
in ohranjanje javnega reda. Opozoriti pa je treba, da so bile nekatere prepovedi 
in drugi oteževalni postopki omejevanja (na primer v Bukarešti, Varšavi in 
Rigi) spremenjeni po posredovanju nevladnih organizacij LGBT, 
mednarodnem pritisku, sklepih sodišč, mnenjih nacionalnih organov za enakost 
ali posredovanju ministrov.129 

 

124 E. Ziobiene (2008). Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual 
Orientation, Report on Lithuania, pravno poročilo o državi FRALEX. Tudi: terenska sestanka z 
Litovsko gejevsko ligo (Litva, 13. marca 2008) in varuhom človekovih pravic za enake 
možnosti (Litva, 14. marca 2008). 

125 Terenska sestanka v Latviji: Tiesībsarga birojs (Urad varuha človekovih pravic) 
(12. marca 2008) in nevladno organizacijo LGBT Mozaika (12. marca 2008). 

126 S. Kukova (2008). Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual 
Orientation, Report on Bulgaria, pravno poročilo o državi FRALEX. Tudi: terenski sestanek z 
nevladno organizacijo LGBT BGO Gemini, 28. aprila 2008, in Komisijo za zaščito pred 
diskriminacijo, 29. aprila 2008. 

127 Romunija, poročilo države, in terenski sestanek z nevladno organizacijo LGBT ACCEPT 
(7. aprila 2008). 

128 M. Abramovicz (ur.) (2007). The Situation of Bisexual and Homosexual Persons in Poland; 
2005 and 2006 report. Varšava: Kampanja proti homofobiji in Lambda Varšava. 

129 Romunija, poročilo države. M. Abramovicz (ur.) (2007). The Situation of Bisexual and 
Homosexual Persons in Poland; 2005 and 2006 report. Varšava: Kampanja proti homofobiji in 
Lambda Varšava. Terenska sestanka v Latviji: Tiesībsarga birojs (Urad varuha človekovih 
pravic) (12. marca 2008) in nevladna organizacija LGBT Mozaika (12. marca 2008). 
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Evropsko sodišče za človekove pravice je v zadevi Baczkowski in drugi proti 
Poljski, pritožba št. 1543/06, sodba z dne 3. maja 2007, razsodilo, da so 
prepovedi pohodov in zborovanj za enakost v Varšavi leta 2005 kršile člene 
11, 13 in 14 Evropske konvencije o človekovih pravicah.130 

 

Upravne ovire 

Med intervjuji se je razkrilo, da so bile upravne ovire uporabljene leta 2007 v 
Estoniji, saj lokalna policija ni bila pripravljena sodelovati z organizatorji 
parade ponosa in je od njih zahtevala, naj najamejo zasebno varnostno 
službo.131 Organizatorji so predložili pritožbo ministru za pravosodje. Ta je 
ugotovil, da Põhja Politseiprefektuur (Severna policijska prefektura) ni 
upoštevala standardov dobrega upravljanja, ko ni hotela sodelovati z 
organizatorji parade.132 

Minister za pravosodje je opozoril tudi, da čeprav se zdi, da se organi zavedajo 
svojih negativnih dolžnosti, tj. ne ovirati parade, pa se niso zavedali svoje 
pozitivne dolžnosti, zagotoviti okolje, v katerem je mogoče uživati svobodo 
zbiranja in povezane pravice (na primer z zaščito demonstrantov pred 
protidemonstranti).133 

Po besedah intervjuvancev so podobne ovire nastale v zvezi s pohodom za 
raznolikost leta 2008 v Romuniji, kjer je lokalna policija od organizatorjev 
zahtevala predložitev načrta prometne ureditve.134 

Nasprotni odzivi 

Odpor proti demonstracijam LGBT, kot so prireditve ponosa, ni omejen na 
javne organe. Mednarodni mediji so poleti 2008 poročali o nasilnih napadih na 
paradah ponosa v glavnih mestih Češke republike, Madžarske in Bolgarije. 
V zadnjih letih so se nasilni napadi na udeležence demonstracij zgodili na 
Švedskem, Poljskem, v Latviji, Estoniji, Češki republiki, na Madžarskem, 
v Romuniji in Bolgariji.135 

„Neonacisti, ki so me pretepli na paradi ponosa leta 2003, so zadeli terno, ker sem 
,blattle‘ (slabšalni izraz za nebelega Šveda ali nebelce, na primer arabskega ali 

130 Glej http://www.icj.org/IMG/European_Compilation-web.pdf (26. 11. 2008). 
131 Terenski sestanek z organizacijama SEKÜ in Diversity (Estonija, 10. marca 2008). 
132 Estonia/Õiguskantsleri kantselei (september 2007) „Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava 

järgimiseks“ (Priporočilo za spoštovanje zakonitosti in dobrega upravljanja), dopis 
politseiprefekt [policijskemu prefektu] Raivu Küttu, str. 13.  

133 Estonia/Õiguskantsleri kantselei (september 2007) „Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava 
järgimiseks“ [Priporočilo za spoštovanje zakonitosti in dobrega upravljanja], dopis 
politseiprefekt [policijskemu prefektu] Raivu Küttu, str. 13.  

134 Terenski sestanek z organizacijo ACCEPT (Romunija, 7. aprila 2008). 
135 Informacije iz poročil držav. 
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latinskoameriškega rodu) in gej. Mislim, da se je danes pomembneje kot kdaj prej 
udeležiti parade ponosa. Številni geji, lezbijke in transspolne osebe si ne drznejo hoditi v 
paradah. Pojdite na ulice, pokažite se!“136 (Moški, Švedska) 

Po besedah nevladnih organizacij LGBT in nacionalnih organov za enakost iz 
zgoraj navedenih držav protidemonstracije po navadi organizira več skupin, ki 
včasih delujejo v strateških zavezništvih, vključujejo pa lahko: fašistične in 
neonacistične skupine, skrajne nacionalistične skupine in/ali konservativne 
ortodoksne, katoliške ali evangeličanske katoliške skupine. 

V več primerih mobilizacija protidemonstrantov doseže ne le člane takih 
skupin, ampak tudi ljudi zunaj teh skupin, kar ima za posledico velike javne 
demonstracije, na katerih se na primer zahteva „smrt sodomitom“137 in 
skandirajo gesla, kot so „ponos gejev = ponos aidsa“, „ustavimo zahodno 
dekadenco“ ali „geji so kot judi – umreti morajo“.138 

Naslednji primer ponazarja izzive, s katerimi se srečujejo organizatorji javnih 
prireditev LGBT: neka poljska raziskava iz leta 2005 je pokazala, da 78 % 
anketirancev nasprotuje pravici organizacij LGBT do javnih demonstracij.139  

Glede na rezultate terenskih raziskav je več nevladnih organizacij LGBT poleg 
o napadih na paradah ali pohodih poročalo tudi o varnostnih težavah za 
udeležence pred prireditvami ponosa in zlasti po njih.140 Policija domnevno ni 
mogla zaščititi udeležencev pred napadi ali pa tega ni želela storiti.141 

Obstaja veliko primerov politikov, ki niso hoteli podpreti prireditev ponosa, če 
pa so taki politiki neposredno odgovorni za enako obravnavanje, je politično 
sporočilo še zlasti močno. Novoimenovana ministrica za enake možnosti 
maja 2008 v Italiji ni hotela podpreti parade ponosa v Rimu z obrazložitvijo, 
da homoseksualci v Italiji niso več žrtve diskriminacije. Ni se strinjala z 
zaznanim ciljem organizatorjev parade ponosa, da se homoseksualnim zvezam 
zagotovi enaka legitimnost kot heteroseksualnim zakonskim zvezam. 

Ob upoštevanju ravnanja organov, narave protidemonstracij in javne razprave, 
ki spremlja demonstracije LGBT, je jasno, da skrajneži niso edini akterji, ki 

136 RFSL (2005). Belonging. Na voljo na naslovu http://www.rfsl.se/public/rfsl_belonging_2.pdf 
(6. 2. 2009). 

137 Romunija, poročilo države. 
138 S. P. Knudsen. Gay Pride er vestlig decadence. V: Dagbladet Information, 2. 6. 2008, na voljo 

na naslovu http://www.information.dk/160136 (21. 7. 2008). 
139 Public Opinion Research Center (2005). Acceptance of rights for gay and lesbian persons and 

social distance towards them. Na voljo na naslovu 
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2005/K_127-05.PDF (21. 7. 2008). 

140 Terenski sestanki z, na primer, organizacijami RFSL (Švedska, 5. marca 2008), Háttér 
Társaság a Melegekért (Društvo za podporo Háttér) (Madžarska, 17. aprila 2008), Mozaika 
(Latvija, 12. marca 2008). 

141 Terenski sestanki z, na primer, organizacijami ACCEPT (Romunija, 7. aprila 2008), Háttér 
Társaság a Melegekért (Društvo za podporo Háttér) (Madžarska, 17. aprila 2008), Kampanja 
proti homofobiji (Poljska, 17. marca 2008). 
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ogrožajo pravico do svobode zbiranja za demonstracije LGBT. Obstaja 
precejšnje prekrivanje med državami članicami, v katerih so organi zavrnili 
dovoljenja za demonstracije LGBT ali ga niso bili pripravljeni izdati, in 
pojavom nasilnih protidemonstracij. 

Prepovedi, ovire in napadi na demonstracije LGBT 

V zadnjih petih letih so se prepovedi, upravne ovire in organizirani napadi na 
javne demonstracije LGBT zgodili v Bolgariji, Estoniji, Latviji, na Poljskem 
in v Romuniji. Organizirani napadi (vendar ne prepovedi ali ovire) so se 
zgodili v Češki republiki, na Madžarskem, v Italiji in na Švedskem. 

O tovrstnih težavah se ni poročalo na Portugalskem, v Španiji, Franciji, Belgiji, 
Nemčiji, Avstriji, na Slovaškem, v Sloveniji, na Malti, Irskem, v Združenem 
kraljestvu, Luksemburgu, na Nizozemskem, v Grčiji, na Danskem ali Finskem.  

Terenske raziskave so nam omogočile, da smo postali pozorni na primer Litve, 
kjer kljub več poskusom organiziranja javnih prireditev LGBT ob pisanju tega 
poročila zaradi prepovedi lokalnih organov ni bilo nobene take prireditve.142 Na 
Cipru niso bile javne prireditve LGBT organizirane še nikoli.143 

Razpoložljivost prostorov 

Osebe in organizacije LGBT se v nekaterih državah članicah srečujejo tudi s 
težavami v zvezi z iskanjem prostorov za politične ali kulturne dejavnosti. V 
vseh državah članicah razen na Cipru nevladne organizacije LGBT delujejo v 
svojih pisarniških prostorih ali si prostore delijo z drugimi nevladnimi 
organizacijami. Pridobivanje takih prostorov za organizacijo političnih, 
družbenih ali kulturnih dejavnosti je včasih težavno. Glede na terenske 
raziskave na primer neka nevladna organizacija za invalide v Litvi ni hotela 
oddati v najem pisarniških prostorov Litovski gejevski ligi (LGL), ker v svojih 
prostorih ni želela oseb LGBT.144 

Praznovanje 10. obletnice gibanja LGBT v Sloveniji naj bi potekalo na 
Ljubljanskem gradu. Zakupnik gradu je prireditev odpovedal, ko je izvedel, da 
je povezana z LGBT.145 

V Italiji so leta 2005 lezbične organizacije v Milanu protestirale proti pokrajini 
Milano, ker jim je nekaj dni pred prireditvijo prepovedala dostop do prizorišča 
mednarodnega seminarja o lezbičnih vprašanjih. Organizacijam LGBT je bilo 
prepovedano sodelovanje na vladni konferenci o družini, ki jo je maja 2007 

142 Terenska sestanka z Litovsko gejevsko ligo (Litva, 13. marca 2008) in varuhom človekovih 
pravic za enake možnosti (Litva, 14. marca 2008). 

143 Terenski sestanek z organizacijo Ciprsko gejevsko osvobodilno gibanje (Ciper, 
10. aprila 2008). 

144 Terenska sestanka z Litovsko gejevsko ligo (Litva, 13. marca 2008) in varuhom človekovih 
pravic za enake možnosti (Litva, 14. marca 2008). 

145 Slovenija, poročilo države. 
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organiziralo ministrstvo za družino. Poleg tega je italijanska Katoliška cerkev 
lastnica številnih gledališč, kinodvoran in drugih prostorov, ki se uporabljajo za 
javne razprave, ti prostori pa niso bili dani na voljo za prireditve v zvezi s 
pravicami LGBT.146 

Sklepne ugotovitve 

Osebe LGBT lahko v večini držav članic svobodno uveljavljajo pravico do 
svobode zbiranja. V zadnjih letih pa so prepovedi ali upravne ovire zavirale 
organizacijo miroljubnih javnih demonstracij v nekaterih državah članicah (v 
Estoniji, Latviji, Litvi, na Poljskem, v Romuniji in Bolgariji). Nevladnim 
organizacijam LGBT je v teh državah članicah – razen v Litvi – nato uspelo 
organizirati svoje prireditve.  

Prav tako v nekaterih državah članicah javni organi niso mogli zagotoviti 
varnosti udeležencem javnih demonstracij LGBT pred napadi 
protidemonstrantov – skrajnih desničarjev, nacionalistov, konservativcev ali 
vernikov – ali pa tega niso bili pripravljeni storiti. V zadnjih petih letih so se 
tovrstni napadi zgodili na Švedskem, v Estoniji, Latviji, na Poljskem, v Češki 
republiki, na Madžarskem, v Italiji, Romuniji in Bolgariji.  

Nevladne organizacije LGBT so med intervjuji prav tako poročale, da je v 
nekaterih državah članicah težko najti prostore za dejavnosti LGBT.147 

146 Italija, poročilo države, in terenski sestanek z organizacijama Arcigay in Arcilesbica, 
5. marca 2008. 

147 Informacije iz terenskih intervjujev v Italiji, Litvi in Sloveniji. 
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Trg dela  
V tem razdelku se preučujejo različna vprašanja v zvezi z diskriminacijo na 
podlagi spolne usmerjenosti pri zaposlovanju, in sicer nevidnost oseb LGBT, 
kako osebe LGBT uveljavljajo svoje pravice na trgu dela, dokazi o stopnji 
doživete diskriminacije in homofobije na delovnem mestu, razširjenost 
diskriminacije na trgu dela ter odnosi in obveznosti delodajalcev do oseb 
LGBT.  

Odprtost v primerjavi z nevidnostjo oseb LGBT  

V vseh državah članicah so na terenu intervjuvane nevladne organizacije LGBT 
menile, da številne osebe LGB na trgu dela niso vidne. Ta ugotovitev je bila 
potrjena v intervjujih z nacionalnimi organi za enakost in javnimi organi v vseh 
27 državah članicah.148 Kot je opozorila Komisija: „[…] skupina, ki je predmet 
diskriminacije, je komajda opredeljena v javnih statističnih podatkih in vedno 
niti noče biti … Povedano nam je bilo, da se je diskriminacija na podlagi 
spolne usmerjenosti zgodila šele, ko je bila oseba zaposlena in ko so prišle na 
dan informacije o spolnosti te osebe, prostovoljno ali ne.“149 

Glede na neko poročilo združenja ILGA-Europe150 42 % anketiranih LGB ni 
razkrilo svoje spolne usmerjenosti na delovnem mestu. 66 % anketirancev 
navaja strah pred maščevanjem kot dejavnik pri svoji odločitvi, da ostanejo 
skriti.  

Neka švedska raziskava151, ki jo je opravil Arbetslivsinstitutet [Nacionalni 
inštitut za delovno življenje], je pokazala, da 50 % anketiranih LGB skriva 
svojo spolno usmerjenost na delovnem mestu. Od teh se jih 40 % izogiba 
druženju iz strahu, da bodo „razkriti“.  

Neka nemška raziskava152, opravljena med 2 230 gejevskimi delavci in 
lezbičnimi delavkami, je pokazala podoben vzorec: 52 % gejev in lezbijk bodisi 
ni razkrilo svoje spolne usmerjenosti sodelavcem bodisi so jo razkrili le 

148 Terenski sestanki z nevladnimi organizacijami LGBT, nacionalnimi organi za enakost in 
javnimi organi v vseh državah članicah EU, marec–maj 2008. 

149 Evropska komisija. The Fight against Discrimination and the Promotion of Equality. How to 
Measure Progress Done (Boj proti diskriminaciji in spodbujanje enakosti. Kako meriti 
doseženi napredek), str. 62, na voljo na naslovu 
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/stud/measprog08_en.pdf 
(16. 12. 2008). 

150 S. Quinn in E. Paradis (2007). Going Beyond the Law: promoting equality in employment. 
ILGA-Europe. 

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

Arbeitsplatz. Köln: Schwules Netzwerk NRW e.V. (ur.), raziskavo je financiralo ministrstvo za 
medgeneracijske zadeve, družino, ženske in vključevanje zvezne dežele Severno Porenje - 
Vestfalija. 
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nekaterim. Razkritje nadzornikom ali vodstvenim delavcem je bila precej manj 
pogosto (65,1 % anketirancev svoje spolne usmerjenosti ni razkrilo ali jo je 
razkrilo le majhnemu številu nadzornikov ali vodstvenih delavcev). V posebnih 
delovnih okoljih, kot sta vojska in cerkev, je stopnja razkritja precej nižja od 
povprečja.  

Neka finska študija153 je pokazala, da imajo zaposlene osebe LGB poseben 
položaj v primerjavi z drugimi manjšinami, saj razkritost vpliva na njihovo 
delovno življenje. Negotovost zaposlitve se je navajala kot eden od poglavitnih 
dejavnikov prikrivanja istospolne usmerjenosti na delovnem mestu. Glede na 
neko drugo finsko študijo154 osebe LGBT pogosto oblikujejo strategije za 
preprečevanje razkritja svojega statusa LGB, na primer z menjavo teme 
pogovora ali umikom iz pogovora na delovnem mestu.  

 

Kot je ugotovil predstavnik švedske Federacije za pravice lezbijk, gejev, 
biseksualcev in transspolnih oseb (RFSL): „Morda se ti zdi, da moraš biti 
nedoločen v svojih odgovorih, in sčasoma postaneš nekakšna siva oseba v 
primerjavi z drugimi. Tako zagotovo ne boš postal član tima, zato je družbeni 
vidik tvojega dela porazen. Konec koncev tretjino svojega življenja preživimo 
v službi, zato je zelo pomembno, biti član tima.“156 

Raziskave kažejo, da ima tako nenehno vijuganje v življenju na delovnem 
mestu posledice. Neka švedska študija157 je pokazala, da so s prikrivanjem 
spolne usmerjenosti na delovnem mestu povezana zdravstvena tveganja, v neki 

153 J. Lehtonen in K. Mustola, urednika. (2004). „Straight people don’t tell, do they…?“ 
Negotiating the boundaries of sexuality and gender at work, Research Reports 2b/04, 
ministrstvo za delo. 

154 M. Kaskissari (2004). Young Lesbian and Bisexual Women and their coping at work. V: J. 
Lehtonen, K. Mustola, urednika, (2004). „Straight people don’t tell, do they…?“ Negotiating 
the boundaries of sexuality and gender at work, Research Reports 2b/04, ministrstvo za delo. 

155 J. Lehtonen in K. Mustola, urednika, (2004). „Straight people don’t tell, do they…?“ 
Negotiating the boundaries of sexuality and gender at work; Research Reports 2b/04, 
ministrstvo za delo. 

156 RFSL (2007). Open Up Your Workplace: Challenging homophobia and hetero-normativity, 
str. 19. Stockholm. 

157 Arbetslivsinstitutet (2003). Arbetsvillkor och utsatthet. Na voljo na naslovu 
http://www.rfsl.se/public/hobi_almedalen2003.pdf (6. 2. 2009). 

„Pogosto sem pomislila, da mi potem – če bomo imeli mlada dekleta za pacientke – 
verjetno ne bodo dovolili, da skrbim zanje, hočem reči, da verjetno ne bi nikoli postala 
odgovorna bolniška sestra ali kaj podobnega. Da bi verjetno mislili, da sem pedofilka 
ali kaj podobnega. Tako bi se počutila, Bog ne daj, da bi se razvedelo.“155 (31-letna 
ženska, Finska) 
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študiji iz Združenega kraljestva158 pa je bilo dokazano, da osebe LGB 
verjamejo, da so produktivnejše pri delu, če so razkrite. 

Dostop do pravic na trgu dela  

Direktiva o enakosti pri zaposlovanju159 prepoveduje neposredno in posredno 
diskriminacijo ter nadlegovanje na podlagi spolne usmerjenosti v zasebnem in 
javnem sektorju pri delu in zaposlovanju. Ta prepoved se uporablja v zvezi s 
pogoji dostopa do zaposlitve, samozaposlitve ali dela, dostopom do poklicnega 
usmerjanja ali poklicnega usposabljanja, zaposlitvijo in delovnimi razmerami 
ter članstvom in sodelovanjem v organizacijah delavcev ali delodajalcev. To 
direktivo bi morale države članice EU začeti izvajati najpozneje 2. decembra 
2003, vendar je njeno izvajanje po državah članicah različno.160 

Intervjuji z nacionalnimi organi za enakost in nevladnimi organizacijami LGBT 
so pokazali, da je vprašanje, kako osebe LGBT uveljavljajo svoje pravice in 
zahtevajo odškodnino za diskriminacijsko ravnanje, aktualno v vseh 27 državah 
članicah.  

Če je oseba LGBT žrtev diskriminacije, je nujno, da ima dostop do pritožbenih 
mehanizmov. V zvezi s tem je navzočnost nacionalnega organa za enakost, ki 
se ukvarja s pritožbami na podlagi spolne usmerjenosti, ključnega pomena za 
možnosti oseb LGBT, da uveljavljajo pravico do nediskriminacije. V številnih 
državah članicah pa takega organa ni. 

Na spodnjem zemljevidu je prikazano, v katerih od 27 držav članic nacionalni 
organi za enakost pokrivajo diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti.  

Nacionalni organi za enakost  

158 Stonewall (2008). Serves You Right. Lesbian and gay people’s expectations of discrimination. 
159 Direktiva Sveta 2000/78/ES (27. 11. 2000). 
160 Agencija Evropske unije za temeljne pravice (2008). Homofobija in diskriminacija na podlagi 

spolne usmerjenosti in spolne identitete v državah članicah EU: Del 1 – Pravna analiza, 
str. 36−52. 
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 Insert translation  Insert translation 
Country Results Rezultati držav Lithuania Litva 
The Netherlands  Nizozemska Italy Italija 
Sweden Švedska Finland Finska 
Denmark Danska Portugal Portugalska 
Austria Avstrija Slovenia Slovenija 
Belgium Belgija Estonia Estonija 
Spain Španija Hungaria Madžarska 
Germany Nemčija Slovakia Slovaška 
Luxembourg Luksemburg Bulgaria Bolgarija 
France Francija Greece Grčija 
United Kingdom Združeno kraljestvo Cyprus Ciper 
European Union (27) Evropska unija (27) Latvia Latvija 
Ireland Irska Romania Romunija 
Czech Republic Češka republika Malta Malta 
Single Equality Body Enotni organ za enakost 
Moving towards a Single Equality Body Premik k vzpostavitvi enotnega organa za enakost 
No Equality Body addressing discrimination on ground of sexual 
orientation 

Ni organa za enakost, ki bi obravnaval diskriminacijo na podlagi 
spolne usmerjenosti 

 
 
Opaziti je mogoče splošno približevanje modelu enotnega organa za enakost, 
pristojnega za obravnavo vseh vrst diskriminacije. Tak model je že 

 64 

Nep
rev

erj
en

 pr
ev

od



vzpostavljen v 18 državah članicah (v Belgiji, Bolgariji, na Danskem, v 
Nemčiji, Grčiji, Franciji, na Irskem, Cipru, v Latviji, Litvi, Luksemburgu, 
na Madžarskem, Nizozemskem, v Avstriji, Romuniji, Sloveniji, na 
Slovaškem in v Združenem kraljestvu). Čeprav devet držav članic ob 
pripravi tega poročila ni imelo vzpostavljenega organa za enakost, pristojnega 
za obravnavo diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti, se štiri države 
premikajo v tej smeri (Estonija, Italija, Malta in Portugalska). 

Samo Švedska je imela organ s posebno pristojnostjo za obravnavo 
diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti, HomO, ki je bil eden od štirih 
varuhov človekovih pravic za enakost. S 1. januarjem 2009 pa so se varuh 
človekovih pravic, pristojen za primere diskriminacije na podlagi spolne 
usmerjenosti, in drugi varuhi človekovih pravic, pristojni za primere 
diskriminacije, združili v švedskega varuha človekovih pravic za enakost. 
Podlaga dejavnosti novega varuha človekovih pravic bo novi zakon o 
diskriminaciji, ki bo nadomestil sedanjih sedem sklopov zakonodaje o 
diskriminaciji.161 Če povzamemo, v naslednjem letu ali dveh letih bo enotni 
organ za enakost, pristojen za obravnavanje vseh vrst diskriminacije, verjetno 
imelo 22 držav članic. 

Devet držav članic nima organa za enakost, pristojnega za obravnavo 
diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti (Češka republika, Danska, 
Estonija, Španija, Italija, Malta, Poljska, Portugalska in Finska). V petih 
od njih je lahko institucija varuha človekovih pravic pristojna za prejemanje 
pritožb o diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti (v Češki republiki, 
Estoniji, Španiji, na Poljskem in Finskem). Te vrste institucij varuha 
človekovih pravic pa nimajo obsega pristojnosti, ki je za organe za enakost 
predviden v direktivi o rasni enakosti. 

Podatki o diskriminaciji  

Uradni statistični podatki o pritožbah zaradi diskriminacije so redki. Statistične 
podatke o pritožbah zbira deset držav članic (Avstrija, Ciper, Češka 
republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Nizozemska, Romunija in 
Švedska). V naslednji preglednici je ponazorjeno število pritožb v vsaki državi 
skupaj s številom vseh ugotovljenih primerov diskriminacije162:  

Država 

Skupno število pritožb 
zaradi diskriminacije na 
podlagi spolne usmerjenosti 

Skupno število 
ugotovljenih primerov 
diskriminacije, ki so jih v 

161 Varuh človekovih pravic za enakost zagotavlja, da na nobenem družbenem področju ne prihaja 
do diskriminacije na podlagi spola, transspolne identitete ali izraza, etnične pripadnosti, vere ali 
drugega prepričanja, invalidnosti, spolne usmerjenosti ali starosti. Varuh človekovih pravic še 
naprej spodbuja enake pravice in možnosti, nadzoruje skladnost z zakonom o diskriminaciji, 
obravnava posamezne pritožbe in spodbuja enakost z zagotavljanjem nasvetov in 
izobraževanja. http://www.homo.se/o.o.i.s/1210 (23. 10. 2008). 

162 Informacije iz pravnih poročil o državah skupine pravnih strokovnjakov FRALEX; informacije 
za Švedsko je predložil HomO. 
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– organ za enakost, 
razsodišča, sodišča itd. 
(2007) 163 

letu 2007 potrdili organ za 
enakost, razsodišča, 
sodišča itd. (2007)164 

Avstrija 45 0 
Češka republika 1 1 

Ciper 1 
Odločitev še ni bila 

sprejeta 
Estonija 1 0 
Madžarska 2 0 
Latvija 12 1 
Litva 18 1 
Nizozemska 6 3 
Romunija 7 1 
Švedska  62 6165 

 

Med intervjuji z nacionalnimi organi za enakost in nevladnimi organizacijami 
LGBT v vseh 27 državah članicah je bilo poudarjeno dejstvo, da je kljub 
izvajanju zakonodaje EU in prenosu takega zakona v nacionalno zakonodajo po 
vsej EU utemeljenih primerov diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti 
presenetljivo malo.  

 

V Latviji urad varuha človekovih pravic in nevladna organizacija LGBT 
Mozaika menita, da je mogoče nekaj primerov diskriminacije pripisati več 
razlogom, kot sta nepripravljenost oseb LGBT, da se spopadejo z odmevnostjo 
sodnega primera, in nepriznavanje težav, s katerimi se srečujejo, za 
diskriminacijo.167  

163 Pritožbe pokrivajo vsa družbena področja diskriminacije (zaposlovanje, izobraževanje, 
nastanitev, blago in storitve itd.).  

164 Število pritožb v letu 2007 ne ustreza nujno ugotovljenim primerom iz leta 2007, saj nekatere 
odločitve niso sprejete v istem letu, kot je bila vložena pritožba.  

165 Opozoriti je treba, da teh šest primerov izraža le tiste primere, v katerih je bilo dovolj dokazov 
za diskriminacijo in je bila sprejeta odločitev, s katero so bili potrjeni dokazi. V preostalih 56 
primerih kršitev ni bila ugotovljena. To ne pomeni nujno, da se v teh primerih diskriminacija ni 
zgodila, temveč zgolj da so bili na primer dokazi v podporo trditvi o diskriminaciji prešibki. 

166 Terenski sestanek z organizacijo Mozaika (Latvija, 12. marca 2008). 
167 Terenski sestanek z uradom varuha človekovih pravic in organizacijo Mozaika (Latvija, 

12. marca 2008). 

Kot je med intervjujem povedal predstavnik nevladne organizacije LGBT Mozaika: „Na 
splošno osebe niso odkrite glede svoje spolne usmerjenosti na delovnem mestu, ne 
poznajo svojih pravic in se želijo izogniti publiciteti. Omeniti je treba tudi vprašanje 
ponotranjene homofobije – latvijska družba je tako homofobična, da osebe LGBT 
sprejmejo negativna stališča o sebi.“166 
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Nevladna organizacija LGBT Kampanja proti homofobiji na Poljskem je med 
intervjujem opozorila, da za osebe LGBT vložitev pritožbe pomeni tveganje 
izgube službe.168 Zaradi razmeroma visoke stopnje brezposelnosti na Poljskem 
se osebe LGBT bojijo šikaniranja, vložitev pritožbe zoper delodajalca pa se 
dojema kot dejanje, ki zmanjšuje možnosti za pridobitev nove zaposlitve.169 
Predstavnik organa za enakost na Irskem je osebe, ki so opravljale intervjuje, 
obvestil, da se celo osebe LGBT, ki se dobro zavedajo svojih pravic, zaradi 
strahu pred odmevnostjo primera niso pripravljene izpostaviti in vložiti 
pritožbe.170 

V Grčiji so nekatere omejene raziskave preverjanja diskriminacije171 pokazale, 
da eden od štirih delodajalcev ni želel na razgovor za službo povabiti 
kandidatov, za katere je vedel ali domneval, da so geji („etiketirani kot geji“). 
Ta delež je večji pri delodajalcih moškega spola (eden od treh).  

 

Dobra praksa: v Franciji je HALDE (Visoka oblast za boj proti diskriminaciji 
in za enakost) pripravila in posredovala Listino o različnosti (la charte de la 
diversité) stotinam francoskih podjetij za ozaveščanje in mobilizacijo ključnih 
zainteresiranih strani, da bi znova preučile svoje prakse na tem področju.173 

V Avstriji je javno prevozno podjetje odpustilo voznika tramvaja na Dunaju, ki 
je bil dolga leta žrtev ustrahovanja sodelavcev. Delavec je tožil podjetje in 
zmagal na prvostopenjskem delovnem sodišču na Dunaju. Ker se je prevozno 
podjetje na sodbo pritožilo, primer na pritožbenem sodišču še vedno poteka.174 

168 Terenski sestanek z organizacijo Kampania (Poljska, 17. marca 2008). 
169 Terenski sestanek z organizacijo Kampania (Poljska, 17. marca 2008).  
170 Terenski sestanek z irskim organom za enakost (Irska, 4. aprila 2008). 
171 Drydakis Nick (2007). Dual Life for Equal Labour? Sexual Orientation Discrimination in the 

Greek Labour Market. Oddelek za ekonomijo, Univerza na Kreti, B.E.N.E.Tec, na voljo na 
naslovu 
http://www.soc.uoc.gr/econ/wpa/docs/Sexual_Orientation_Discrimination_in_Greece_Drydaki
s.pdf (11. 9. 2009). 

172 Terenski sestanek z organizacijama Inter LGBT in L'Autre Cercle (Francija, 10. marca 2008). 
173 Glej http://www.charte-diversite.com (7. 2. 2009).  
174 Glej http://wien.orf.at/stories/270683 (10. 1. 2009). 

V Franciji sta nevladni organizaciji LGBT Inter LGBT in L’Autre Cercle izvajalce 
intervjujev opozorili na „manjkajoči člen“ med besedo „diskriminacija“ in spolno 
usmerjenostjo: „Ob omembi besede diskriminacija ljudje samodejno pomislijo na spol 
ali raso/etnično pripadnost, drugi razlogi, skupaj s spolno usmerjenostjo, pa so daleč 
zadaj.“172 
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Ugotovitve raziskav potrjujejo informacije, ki so jih predložile nevladne 
organizacije LGBT. V neki študiji175, ki je zajela Severno Irsko v Združenem 
kraljestvu in Irsko ter je temeljila na intervjujih s posamezniki LGB, 
nevladnimi organizacijami in osebjem organov za enakost, je bilo ugotovljeno, 
da „se vsi morebitni tožniki srečujejo z nekaterimi ovirami med opredelitvijo 
pritožbe in v pritožbenem postopku, vendar so ovire za osebe LGB večje“. 
Opredeljene ovire vključujejo strah pred preganjanjem, tveganje odpustitve in 
tveganje, da oseba postane žrtev homofobičnih ali diskriminacijskih dejanj. 

Raziskava Eurobarometra je pokazala tudi resno pomanjkanje ozaveščenosti o 
ustrezni protidiskriminacijski zakonodaji. Skoraj polovica (45 %) državljanov 
EU verjame, da ni zakonov, ki prepovedujejo diskriminacijo na podlagi spolne 
usmerjenosti pri zaposlovanju novega delavca.176  

Diskriminacija in homofobija, izkušeni na delovnem mestu 

Elektronska raziskava med zainteresiranimi strani je vključevala vprašanja o 
možnostih pridobitve zaposlitve za razkrito osebo LGBT v primerjavi s 
heteroseksualno osebo. 43 % anketirancev je dejalo, da bi imele razkrite osebe 
LGB „neenake“ ali „nekoliko neenake“ možnosti v primerjavi s 
heteroseksualnimi osebami. 51 % jih je menilo, da bi imele „zmerne enake 
možnosti“ ali „dokaj enake možnosti“, samo 6 % pa jih je navedlo, da bi imele 
razkrite osebe LGBT enake možnosti. V zvezi z možnostmi za zaposlitev kot 
razkrita transspolna oseba pa je 71 % anketirancev menilo, da bi bile v tem 
primeru možnosti zaposlitve „neenake“ ali „nekoliko neenake“.  

Raziskave o izkušnjah na delovnem mestu 

Rezultati elektronske raziskave in terenskih intervjujev so povezani z 
ugotovitvami raziskav v več državah članicah, na primer v Belgiji177, 
Nemčiji178, na Švedskem179, Slovaškem180, Irskem181, Danskem182, 

175 J. Walsh, C. Conlon, B. Fitzpatrick in U. Hansson (2007). Enabling Gay, Lesbian and Bisexual 
Individuals to Access their Rights under Equality Law. Dublin; Belfast: Organ za enakost in 
Komisija za enakost za Severno Irsko, str. 4. 

176 Eurobarometer 263 (2007), na voljo na naslovu 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_en.pdf (12. 1. 2009). 

177  Social and Economic Council Flanders (SERV). Holebi’s en de arbeidsmarkt, SERV 2005; 
John Vincke, Alexis Dewaele, Wim Van den Berghe in Nele Cox. Zzzip – een statistisch 
onderzoek met het oog op het verzamelen van basismateriaal over de doelgroep holebi’s. 
Gent 2006 

178  D. Frohn (2007). Out im Office?! Sexuelle Identität, (Anti-)Diskriminierung und Diversity 
am Arbeitsplatz. Köln: Schwules Netzwerk NRW e.V. (ur.), raziskavo je financiralo 
ministrstvo za medgeneracijske zadeve, družino, ženske in vključevanje zvezne dežele 
Severno Porenje - Vestfalija.  

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

men and Bisexuals in Slovakia. Arhiv, Bratislava. 
181  The Equality Authority (Organ za enakost) (2002). Implementing Equality for Lesbians, 

Gays and Bisexuals. Dublin. 
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Madžarskem183 in Finskem184. Če povzamemo, te raziskovalne študije kažejo, 
da so osebe LGBT žrtve diskriminacije in homofobije na delovnem mestu prek 
neposredne in posredne diskriminacije (dostopa do zaposlitve, odpuščanja in 
nenapredovanja); neenakega obravnavanja pri ocenjevanju, pritisku glede 
učinkovitosti, napredovanja, usposabljanja, zaslužka, in/ali počitnic; 
nadlegovanja s poniževalnimi ali slabšalnimi izjavami, zmerjanjem ali 
žaljivkami, uporabe psovk s strani sodelavcev, posmehovanja, zasmehovanja, 
obrekovanja ali govoric; seksualno eksplicitnih pripomb in družbene 
izoliranosti. 

Čeprav pomanjkanje odprtosti lahko naredi diskriminacijo na podlagi spolne 
usmerjenosti za nevidno, pa diskriminacijo izkusijo tudi nerazkrite osebe LGBT. 
Raziskava, opravljena na Slovaškem185, je pokazala, da več kot 25 % oseb LGB 
doživi nadlegovanje, čeprav jih večina na delovnem mestu skriva svojo spolno 
usmerjenost. Na Švedskem je moški, zaposlen v bolnišnici v mestu Skåne, svojega 
delodajalca prijavil organu za enakost HomO zaradi diskriminacije na podlagi spolne 
usmerjenosti v delovnem življenju, ker je bil po tem, ko je na delu omenil, da je 
homoseksualec, več let žrtev namigovanj sodelavcev, njihovih omalovažujočih 
pripomb in odkritega „psihičnega nadlegovanja“. Kljub več pritožbam nadzorniku ni bil 
sprejet noben ukrep. Organ HomO je navezal stik s Švedskim sindikatom javnih 
delavcev, katerega član je bil moški, in sindikat ga je zastopal na pogajanjih z 
delodajalcem, ki je priznal, da ni izpolnil svojih dolžnosti in ukrepal. Pritožniku je bila 
dodeljena odškodnina v višini več kot 30 000 SEK (približno 3 000 EUR).186  

 

Dobra praksa: TRACE – Transnational Cooperation for Equality 
(Transnacionalno sodelovanje za enakost)187 je rezultat sodelovanja štirih 
projektov EQUAL v Franciji (Deledios), Litvi (Razkriti in varni na delovnem 
mestu), Sloveniji (Partnerstvo za enakost) in na Švedskem (Pod površjem), 
katerega cilj je boj proti diskriminaciji in neenakosti oseb LGB pri 
zaposlovanju. Open Up Your Workplace: Challenging Homophobia and 
Hetero-normativity (Odprite svoje delovno mesto: odklanjanje homofobije in 

182  Raziskavo je opravila družba za raziskave CATINÉT v imenu Ugebrevet A4. Ugotovitve so 
bile objavljene v Ugebrevet A4, 8. avgusta 2005 (A. F. Thøgersen, S. Kudahl). 

183  J. Takács, L. Mocsonaki, in T. P. Tóth. A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű 
(LMBT) emberek társadalmi kirekesztettsége Magyarországon (Socialna izključenost oseb 
LGBT na Madžarskem), Budimpešta: MTA SZKI 2007. Nedavna raziskava na Madžarskem 
(Takács, Mocsonaki in Tóth 2008) je pokazala, da je več kot tretjina anketiranih LGBT 
navedla, da so žrtve diskriminacije in predsodkov na delovnem mestu. 

184  J. Lehtonen in K. Mustola, urednika (2004). „Straight people don’t tell, do they…?“ 
Negotiating the boundaries of sexuality and gender at work. Research Reports 2b/04, 
ministrstvo za delo. 

185 Paula Jójárt, Marianna Šípošová in Anna Daučíková. Report on Discrimination of Lesbians, 
Gay men and Bisexuals in Slovakia. Arhiv, Bratislava 2002. 

186 Glej www.homo.se (19. 8. 2008) (odločitev z dne 6. novembra 2000, dosje št. 103/99).  
187 Glej http://www.atviri.lt/index.php/about_trace__transnational_cooperation/about_trace/1277 

(22. 10. 2008). 
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heteronormativnosti) je knjiga, v kateri so zbrane osebne izkušnje in praktični 
nasveti, dobljeni na podlagi projekta TRACE, in v kateri se preučuje, kako 
norme in predsodki delujejo na delovnem mestu in kako jih je mogoče 
spremeniti.188 

Razširjenost diskriminacije  

Opravljenih je bilo več študij za pridobitev pregleda nad obsegom 
diskriminacije oseb LGBT na trgu dela. V tem razdelku so v ospredju raziskave 
iz Francije, Švedske, Danske, Madžarske in Združenega kraljestva, ki 
kažejo razširjenost diskriminacije in zaznano diskriminacijo. 

V Franciji je nacionalna javnomnenjska raziskava, ki jo je opravila 
opazovalnica federacije L’Autre Cercle, pokazala, da 42 % homoseksualcev ni 
vidnih v svojem podjetju in da je 16 % primerov homofobije, o katerih se je 
poročalo v letnem poročilu organizacije SOS Homophobie (2007), povezanih z 
delom. Na Švedskem je glede na raziskavo189, ki jo je opravil 
Arbetslivsinstitutet [Nacionalni inštitut za delovno življenje], 30 % lezbijk in 
biseksualnih žensk navedlo, da so na delovnem mestu pogoste poniževalne 
izjave o osebah LGB.190 Neka raziskava o diskriminaciji lezbijk in gejev na 
podlagi spolne usmerjenosti na Danskem je pokazala, da je 39 % anketirancev 
zaradi svoje spolne usmerjenosti doživelo diskriminacijo na delovnem 
mestu.191 Nedavna analiza 150 osebnih pričevanj o diskriminaciji in raziskava, 
ki jo je opravil Sociološki inštitut na Madžarskem, sta pokazali, da je več kot 
tretjina anketirancev LGBT doživela diskriminacijo in predsodke na delovnem 
mestu.192 V neki raziskavi193, ki jo je opravil sindikat (UNISON) v Združenem 
kraljestvu, je 52 % članov LGBT navedlo, da so bili zaradi svoje spolne 
usmerjenosti žrtev diskriminacije.  

Neka druga študija iz Združenega kraljestva194, ki jo je opravila organizacija 
Stonewall in je zajela 1 658 oseb LGB iz vse Velike Britanije, je pokazala, da 
je bilo 20 % anketirancev zaradi svoje spolne usmerjenosti žrtev ustrahovanja 
sodelavcev. Poleg tega je bilo ugotovljeno, da je pri nekaterih kategorijah 
lezbičnih in gejevskih delavcev – kot so kvalificirani, polkvalificirani in 
nekvalificirani fizični delavci – 50 % večja verjetnost, da bodo žrtev 
ustrahovanja, kot pri višjih vodstvenih, upravnih ali pisarniških delavcih. 

188 Glej http://www.atviri.lt/index.php/about_trace__transnational_cooperation/publications/1822 
(22. 10. 2008). 

189 Arbetsvillkor och utsatthet, Arbetslivsinstitutet 2003. Stockholm. 
190 Arbetsvillkor och utsatthet, Arbetslivsinstitutet 2003. Stockholm. 
191 Raziskavo je opravila družba za raziskave CATINÉT v imenu Ugebrevet A4. Ugotovitve so 

bile objavljene v Ugebrevet A4, 8. avgusta 2005 (A.F. Thøgersen, S. Kudahl). 
192 J. Takács, L. Mocsonaki, in T. P. Tóth. A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) 

emberek társadalmi kirekesztettsége Magyarországon (Socialna izključenost oseb LGBT na 
Madžarskem). Budimpešta: MTA SZKI 2007. 

193 Neobjavljena raziskava med člani LGBT sindikata UNISON. 
194 R. Hunt in S. Dick (2008). Serves You Right. Lesbian and gay people’s expectations of 

discrimination. Stonewall. 
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Nedvomno je delež oseb, ki doživljajo diskriminacijo na podlagi spolne 
usmerjenosti, v teh raziskavah nesprejemljivo velik. Poleg tega lahko razumno 
predpostavljamo, da zaradi pomanjkanja vidljivosti in razkritja identitete LGBT 
rezultati deloma prikrivajo dejanski obseg težave. 

Odnosi in dolžnosti delodajalcev do članov osebja LGBT 

Protidiskriminacijska zakonodaja EU delodajalcem nalaga obveznosti, da 
zaščitijo delavce pred diskriminacijo in jim zagotavljajo enako obravnavanje na 
podlagi spolne usmerjenosti. Kljub temu so intervjuvani nacionalni organi za 
enakost, javni organi in nevladne organizacije LGBT med terenskimi intervjuji 
le redko omenili odgovornost delodajalcev.  

Glede na študijo iz Združenega kraljestva, v kateri je bil obravnavan vpliv 
zakonodaje o enakosti pri zaposlovanju195, je 34 % anketirancev LGB navedlo, 
da ima zakonodaja o enakosti pri zaposlovanju pozitiven vpliv, 65 % 
anketirancev pa je dejalo, da bi se z večjo verjetnostjo pritožili, če bi se neka 
težava pojavila po uvedbi predpisov.  

Dobra praksa: „Enakost za lezbijke in geje je sestavni del naših 
korporativnih politik enakosti. Želimo, da lahko lezbijke in geji varno delajo 
v našem okolju. Kot največji delodajalci v okrožju svojo vlogo vidimo tudi 
kot dajanje zgleda drugim delodajalcem na tem območju.“196 (Višji uradnik 
za izobraževanje, Svet okrožja Denbighshire, Združeno kraljestvo) 

 

Te ugotovitve poudarjajo vlogo uprave. Neka nemška študija je pokazala, da 
dejavnosti upravljanja raznolikosti in odprta kultura (na primer zagotavljanje 
ugodnosti partnerjem) vplivajo na razkritost in dobro počutje delavcev LGB.197 
Intervjuvanci so opozorili, da zgolj obstoj politik upravljanja raznolikosti nujno 
ne preprečuje diskriminacije.198 Kljub temu je lahko pomemben prvi korak v 
neki organizaciji. 

Glede na poročilo združenja ILGA-Europe se ukrepanje delodajalcev, ki se 
odzivajo na pritiske za skladnost z zakonodajo, umika vse pomembnejšemu 
argumentu o „ekonomskih razlogih“ v prid raznolikosti.199 V Nemčiji, na 

195 Colgan, F., Creegan, C., McKerney, A. in Wright, T. (nedatirano). Lesbian, Gay and Bisexual 
Workers: Equality, Diversity and Inclusion in the Workplace. Kvalitativna raziskovalna študija. 
COERC/London Metropolitan University. 

196 Stonewall (2007). Sexual Orientation Employer Handbook, tretja izdaja, str. 8. 
197 D. Frohn (2007). Out im Office?! Sexuelle Identität, (Anti-)Diskriminierung und Diversity am 

Arbeitsplatz. Köln: Schwules Netzwerk NRW e.V. (ur.), raziskavo je financiralo ministrstvo za 
medgeneracijske zadeve, družino, ženske in vključevanje zvezne dežele Severno Porenje - 
Vestfalija. 

198 Terenski sestanek z organizacijo Cigale (Luksemburg, 7. aprila 2008), terenski sestanek z 
organizacijama Arcigay in Arcilesbica (Italija, 5. marca 2008). 

199 S. Quinn, B. Hardt in E. Paradis (2007). Going Beyond the Law: promoting equality in 
employment. Poročilo združenja ILGA-Europe.  

 71 

                                                      

Nep
rev

erj
en

 pr
ev

od



primer, več multinacionalnih družb (Ford, Schering in Deutsche Bank, če 
naštejemo samo nekatere) podpira oblikovanje mrež LGB v svojih družbah in 
vključitev ugodnosti za partnerje za delavce LGB in heteroseksualne 
delavce.200   

Dobra praksa: programi raznolikosti. Program Šampioni raznolikosti organizacije 
Stonewall (Diversity Champions Stonewall) je bil oblikovan v Združenem kraljestvu 
leta 2001, da bi združeval organizacije, ki so želele reševati težavo diskriminacije na 
podlagi spolne usmerjenosti, izmenjevati dobro prakso, primerjati in razvijati zamisli 
ter spodbujati raznolikost na delovnem mestu. Sodelujoča podjetja so sprejela več 
korakov, opisanih v programu Šampioni raznolikosti organizacije Stonewall: na 
primer, razvila in spodbujala so pisno politiko enakosti in raznolikosti, ki prepoveduje 
diskriminacijo in izrecno opredeljuje spolno usmerjenost kot razsežnost 
diskriminacije; razvila so delovno skupino/tim za raznolikost, ki vključuje vprašanja 
LGB; določila so vodilno osebo za vprašanja LGB na ravni uprave/direktorski ravni; 
vzpostavila so mrežno skupino LGBT za podporo, posvetovanje in navodila v zvezi s 
politiko na delovnem mestu.201 

 

Dobra praksa: švedski partnerski projekt Vse jasno je združil več organizacij, 
katerih skupni cilj je bil oblikovati delovno okolje splošnega spoštovanja ne glede na 
spolno usmerjenost. Pri projektu so sodelovale organizacije delodajalcev, sindikati, 
organizacije LGBT in občina, ki so ponujali seminarje, tečaje usposabljanja in 
različne publikacije. V treh letih se je na podlagi projekta izobrazilo približno 8 000 
predstavnikov sindikatov, delodajalcev in drugih oseb. Projekt se je končal jeseni 
2007.202 

 

Dobra praksa: slovenska lezbična organizacija ŠKUC LL je leta 2007 
pripravila televizijski oglas „Ustavimo homofobijo: Varno delovno mesto za 
vse.“ V o-au so bile prikazane znane slovenske osebe LGBT na delovnem 
mestu. Oglas se je predvajal na nacionalni televiziji ter drugih lokalnih in 
komercialnih televizijskih kanalih.203 

Sklepne ugotovitve  

Osebe LGBT so žrtve homofobije in diskriminacije na trgu dela na različne 
načine: prek neposredne diskriminacije, nadlegovanja, ustrahovanja, 
zasmehovanja in družbene „zamrznitve“. Zaradi nevidnosti oseb LGBT in 
razmeroma nizke stopnje evidentiranih pritožb nacionalnim organom za 

200 S. Quinn, B. Hardt in E. Paradis (2007). Going Beyond the Law: promoting equality in 
employment. Poročilo združenja ILGA-Europe. 

201 Glej http://www.stonewall.org.uk/workplace/1447.asp (18. 2. 2009). 
202 Glej http://www.frittfram.se/default.asp?lid=1 (22. 10. 2008). 
203 Glej http://www.ljudmila.org/lesbo/index.htm (22. 10. 2008). 
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enakost je nemogoče izmeriti dejanski obseg homofobije, transfobije in 
diskriminacije. Ta pojav je mogoče delno pojasniti s splošnim pomanjkanjem 
ozaveščenosti o pravicah skupaj z nepripravljenostjo oseb LGBT, da javno 
pokažejo svojo spolno usmerjenost ali spolno identiteto na razsodišču ali 
sodišču. 

Številna delovna mesta se zdaj ne štejejo za „varne kraje“ za osebje LGBT. 
Čeprav se podatki glede na okoliščine v državah razlikujejo, študije in intervjuji 
z nacionalnimi organi za enakost in nevladnimi organizacijami LGBT 
dokazujejo, da večina oseb LGBT na splošno ni pripravljena razkriti svoje 
spolne usmerjenosti na delovnem mestu ali je nekoliko zadržana do te ideje.  

Negativne izkušnje iz preteklosti ali strah pred homofobijo in diskriminacijo, 
tveganje odpustitve in delovno okolje – vsi ti dejavniki so pomembni pri 
odločitvah, ki jih osebe LGBT sprejmejo glede razkritosti na delovnem mestu. 
Prikrivanje spolne usmerjenosti pa vpliva na zdravje in dobro počutje osebja 
LGBT in ima lahko za posledico manj zadovoljive delovne rezultate. 

Vloga uprave ter obstoj ali pomanjkanje politik različnosti in enakega 
obravnavanja imajo posledice za način, na katerega osebe LGBT dojemajo 
varno in vključujoče delovno okolje. Tukaj obstoj zakonodaje o enakosti pri 
zaposlovanju in njeno vključevanje oseb LGBT vplivata na spodbude za 
prijavljanje primerov diskriminacije.  
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Izobraževanje  
V tem razdelku se preučujejo ustrahovanje in nadlegovanje mladine LGBT v 
šolah, njune posledice ter nevidnost vprašanj spolne usmerjenosti v šolskih 
učnih načrtih in kulturi. 

Kot je opozorila Evropska komisija: „Obstaja veliko dokazov diskriminacije na 
podlagi spolne usmerjenosti v šolah, ki vključujejo predvsem homofobično 
ustrahovanje.“204 Neka študija, ki jo je opravil organ za enakost na Irskem, je 
pokazala, da se številne osebe LGB začnejo zavedati svoje istospolne 
usmerjenosti pred 15. letom, kar pomeni, da številne osebe LGBT pogosto 
gredo skozi adolescenco in šolanje, zavedajoč se svoje spolne identitete, zaradi 
česar so potencialno ranljive.205 Poleg tega je glede na študijo združenja ILGA-
Europe206 adolescenca kritično obdobje za socializacijo osebe, v katerem „se 
dekleta naučijo biti dekleta in fantje biti fantje“, tj. ko na ločnice spolnega 
izraza in vedenja vplivajo druge osebe, vključno z vrstniki, prijatelji, učitelji in 
družinskimi člani. 

Večina intervjuvanih nacionalnih organov za enakost, nevladnih organizacij 
LGBT in javnih organov iz vse EU je opredelila ustrahovanje, nadlegovanje in 
nezadostno zastopanost identitet in vprašanj LGBT kot ključnih vprašanj v 
izobraževanju. 

Ustrahovanje in nadlegovanje mladine LGBT v šolah  

Izčrpne študije in raziskave o homofobiji, transfobiji in diskriminaciji oseb 
LGBT v izobraževanju zagotavljajo nekaj dokazov v več državah članicah. 
Intervjuji z nacionalnimi organi za enakost, javnimi organi in nevladnimi 
organizacijami LGBT v vseh 27 državah članicah so pokazali, da so 
manifestacije homofobije velika težava v izobraževalnih ustanovah po vsej EU.  

204 Glej delovni dokument služb Komisije, spremni dokumentu k predlogu direktive Sveta o 
izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, 
starost ali spolno usmerjenost. SEC(2008) 2180, 2. 7. 2008, str. 18. 

205 The Equality Authority (2002). Implementing Equality for Lesbians, Gays and Bisexuals. 
Dublin.  

206 J. Takács (2006). Social Exclusion of young lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) 
people in Europe. Bruselj: ILGA-Europe in IGLYO. 
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Opazke drugih fantov me niso vznemirjale, saj je bilo to značilno fantovsko obnašanje. 
Tega sicer ne bi smeli početi, vendar te to ne moti, ker ko to slišiš milijonkrat, ti je vse 
jasno in si tega ne jemlješ k srcu. Vendar me je neka oseba … motile so me njegove 
opazke, saj ni bilo potrebno, da nekdo, ki sem ga imel za prijatelja, daje opazke o moji 
seksualnosti skupaj s trumami drugih. To me je motilo in je vplivalo na moj šolski 
uspeh, ker sem bil zelo jezen in poln gneva do te osebe. Kar nekaj časa nisem hodil v 
šolo, ker sem bil tako jezen na to osebo. (17-letni gej, London)207 

 

Belgijska nevladna organizacija LGBT Arc en Ciel je med intervjujem izrazila 
mnenje, da sta homofobija in ustrahovanje v šolah vprašanji, ki si zaslužita 
največjo pozornost.208 Podobno je nevladna organizacija LGBT FELGT v 
Španiji izvajalcem intervjujev povedala, da „razkritje istospolne usmerjenosti“ 
v srednji šoli pomeni tveganje varnosti in da se v srednjih šolah še naprej 
pojavljajo homofobični incidenti.209 Nevladna organizacija LGBT Hàttèr je 
med intervjujem opozorila na visoke stopnje nadlegovanja in ustrahovanja 
dijakov LGBT v madžarskih šolah.210 

Številne nevladne organizacije LGBT in nacionalni organi za enakost so 
opozorili, da se beseda „gej“ v šolah na splošno uporablja slabšalno. Prav tako 
so navedle, da učitelji pogosto niso pripravljeni resno jemati zmerjanja in 
drugih vrst nadlegovanja LGBT. 

Ustrahovanje in nadlegovanje dijakov LGBT se je preučevalo v Združenem 
kraljestvu, na Malti in Irskem, tovrstne študije pa je opravilo tudi združenje 
ILGA-Europe. 

V Združenem kraljestvu so se izkušnje oseb LGB v izobraževanju preučile v 
raziskavi iz leta 2006, ki je bila opravljena med 1 100 mladimi LGB.211 Glede 
na raziskavo je skoraj 65 % mladih LGB navedlo, da so bili zaradi svoje spolne 
usmerjenosti žrtev ustrahovanja v britanskih šolah. Oblike nadlegovanja so 
vključevale verbalno nasilje (92 %), fizične zlorabe (41 %), ustrahovanje na 
spletu (41 %), grožnje s smrtjo (17 %) in spolne napade (12 %). Skoraj vse 
mlade osebe LGB so navedle, da poslušajo fraze, kot so „to je ful gejevsko“, ki 
se uporabljajo slabšalno, in žaljive pripombe, kot so „toplovodar“, „možača“ in 
„lezbača“.  

207 Fiona Colgan, Chris Creegan, Aidan McKearney in Tessa Wright. Lesbian, Gay and Bisexual 
Workers: Equality, Diversity and Inclusion in the Workplace. Kvalitativna raziskovalna študija, 

 Comparative Organisation and Equality Research Centre (COERC), London Metropolitan 
University, na voljo na naslovu http://www.unison.org.uk/file/A2742.pdf (14. 2. 2009). 

208 Terenski sestanek z nevladno organizacijo Arc en Ciel (Belgija, 3. aprila 2008). 
209 Terenski sestanek z organizacijo FELGT (Španija, 13. marca 2008). 
210 Terenski sestanek z organizacijo Hàttèr (Madžarska, 17. aprila 2008). 
211 R. Hunt, J. Jensen (2007). The Experiences of Young Gay People in Britain’s Schools. The 

School Report, Stonewall.  
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Na Malti je Gibanje za pravice gejev pri preučevanju homofobičnega 
ustrahovanja, nadlegovanja in nasilja, ki ga izvajajo dijaki in učitelji, ugotovilo, 
da so transspolni dijaki opustili šolanje ali izostajali od pouka zaradi 
ustrahovanja, nadlegovanja ali nerazumevanja učiteljev in dijakov.212 

Na Irskem so bile raziskave o homofobičnem ustrahovanju izvedene v 365 
šolah.213 Glede na ugotovitve je 79 % anketiranih učiteljev vedelo za primere 
verbalnega homofobičnega ustrahovanja, 16 % učiteljev pa se je srečalo s 
primeri fizičnega homofobičnega ustrahovanja. V raziskavi je bilo ugotovljeno 
tudi, da je večja verjetnost za homofobično ustrahovanje v deških in mešanih 
šolah kot v dekliških šolah. 

Raziskava214, ki sta jo opravila združenje ILGA-Europe in organizacija 
IGLYO, je vključevala 754 odgovorov mladih oseb LGBT iz 37 evropskih 
držav. V raziskavi je 61 % anketirancev poročalo o negativnih osebnih 
izkušnjah v šoli v zvezi s svojim statusom LGBT, 53 % pa jih je navedlo, da so 
bili žrtev ustrahovanja. Raziskava je prav tako pokazala, da je šolsko okolje 
nevarno za mladino LGBT in heteroseksualno mladino, ki se ne prilagodi 
stereotipnim spolnim izrazom in vedenju. Anketiranci so si pogosto razlagali 
ustrahovanje, kot da je povezano s spolno neprilagojenim vedenjem, naravo in 
videzom – ali tistim, kar drugi zaznavajo kot tako, ali kot da je posledica vsega 
prej navedenega.  

Na Švedskem se je neki učenec pritožil, da je bil v zadnjih treh letih devetletne 
osnovne šole zaradi svoje spolne usmerjenosti žrtev nadlegovanja drugih učencev in 
šolskega osebja. Po besedah pritožnika je bila šola seznanjena z dejstvom, da ga 
nadlegujejo, vendar ni sprejela zadostnih ukrepov za preprečitev nadaljnjega 
poniževalnega ravnanja. Občina, v katere pristojnosti je šola, je v stikih z varuhom 
človekovih pravic navedla, da si je šola močno prizadevala za izboljšanje položaja 
učenca in je izpolnila zahteve, ki so ji bile naložene. Varuh človekovih pravic in 
občina sta se nato dogovorila za poravnavo. Poravnava je vključevala plačilo v 
vrednosti 30 000 SEK (približno 3 200 EUR), ki jih je učencu izplačala občina.215  

 

Intervjuvane nevladne organizacije LGBT in nacionalni organi za enakost so 
zlasti opozorili, da se učitelji ne odzovejo na uporabo homofobičnega jezika v 

212 Malta Gay Rights Movement (2003). Sexual Orientation Discrimination in Malta: A Report on 
Discrimination, Harassment, and Violence against Malta’s Gay, Lesbian and Bisexual 
Community. Malta: Union Press. In J. Takács (2006). Social Exclusion of young lesbian, gay, 
bisexual and transgender (LGBT) people in Europe. Bruselj: ILGA-Europe in IGLYO. 

213 N. James, M. Galvin in G. McNamara (2006). Straight talk: Researching gay and lesbian 
issues in the school curriculum. Dublin: Centre for Educational Evaluation, Dublin City 
University. 

214 J. Takács (2006). Social Exclusion of young lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) 
people in Europe. ILGA-Europe in IGLYO. 

215 Odločitev z dne 3. avgusta 2007, dosje št. 620-2006), na voljo na naslovu 
www.homo.se/o.o.i.s/4034 11/072008 (12. 10. 2008). 
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šoli ali ne sprejmejo ukrepov za preprečevanje uporabe takega jezika. V neki 
študiji v Združenem kraljestvu je bilo ugotovljeno, da se homofobično 
ustrahovanje in nadlegovanje včasih nadaljujeta, čeprav šolsko osebje ve zanju: 
od 300 šol, zajetih v raziskavo, jih je 82 % vedelo za primere verbalne 
homofobije, 26 % pa jih je poročalo o incidentih fizičnega homofobičnega 
ustrahovanja. Čeprav so vse šole, zajete v raziskavo, imele splošne politike za 
preprečevanje ustrahovanja, jih je samo 6 % izrecno priznalo homofobično 
ustrahovanje.216 

V zvezi s tem je bilo v raziskavah na Irskem ugotovljeno, da večina irskih 
srednjih šol ima politike za preprečevanje ustrahovanja in enako obravnavanje, 
vendar se le redke izrecno nanašajo na enakost gejev in lezbijk: večina učiteljev 
je vedela za homofobično ustrahovanje na svojih šolah, vendar jih je 41 % 
navedlo, da se je nanj težje odzvati kot na druge oblike ustrahovanja. Nekateri 
učitelji so menili, da je tovrstno obnašanje samo „neslano norčevanje“ ali 
„zabijanje časa“.217 Tak pristop pa bi si lahko učenci razlagali, kot da učitelji 
tolerirajo tako obnašanje. 

Raziskave na Švedskem kažejo, da imajo učitelji premalo orodij za 
obravnavanje vprašanj LGBT. Raziskava, opravljena na podlagi projekta 
Beneath the Surface (Pod površjem), med drugim kaže, da samo 8 % 
anketiranih učiteljev meni, da so ustrezno usposobljeni za obravnavanje takih 
vprašanj.218   

Dobra praksa: protihomofobična kampanja o ustrahovanju v šoli: na 
Irskem je bila pobuda Making Your School Safe (Naredi svojo šolo varnejšo), 
ki sta jo izvedla organ za enakost in organizacija BeLonG To, usmerjena na 
šolske ravnatelje, učitelje in učence. Vključevala je vrsto dejavnosti, kot so 
plakati za šole s sporočilom „Homofobično ustrahovanje na naši šoli ni 
sprejemljivo“, brošure, letake itd. Projekt si je prizadeval za nadaljnje 
ukrepanje šol, na primer za pripravo politik proti ustrahovanju in nadlegovanju 
ter kodeksa obnašanja; vključitev vprašanj LGBT v šolske politike za enakost; 
usposabljanje in pooblaščanje osebja za učinkovitejše obravnavanje 
homofobičnega nadlegovanja in ustrahovanja v šoli ter zagotavljanje, da so 
svetovalci ustrezno usposobljeni o vprašanjih spolne identitete.219 

 

216 S. Averill (2004). How can young people be empowered to achieve justice when they 
experience homophobic crime?. Na voljo na naslovu http://www.schools-
out.org.uk/research/docs/Partners%20An%20update%20to%20tackling%20homophobia.pdf 
(11. 11. 2008). 

217 J. Norman, M. Galvin in G. McNamara (2006). Straight talk: Researching gay and lesbian 
issues in the school curriculum. Dublin: Centre for Educational Evaluation, Dublin City 
University, navedeno v publikaciji Irska, poročilo države. 

218 Glej http://www.ytan.se/?p=1892 (18. 8. 2008). 
219 Glej http://www.equality.ie/index.asp?docID=593 (17. 10. 2008). 
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Dobra praksa: raznovrstni ukrepi, usmerjeni na učitelje in politike: na 
Švedskem se je med letoma 2004 in 2007 izvajal obsežen projekt EQUAL220 
Under Ytan (Pod površjem), v katerem je sodelovalo več partnerjev, kot so 
nevladne organizacije LGBT, nacionalni organi za enakost, javni organi, 
univerze in sindikati. Na podlagi projekta so se izvajale različne dejavnosti, ki 
so med drugim vključevale razvoj izobraževalnih virov in metod za 
ozaveščanje v šolah, navdihujoče gradivo za uporabo v šolah, usposabljanje za 
odklanjanje heteronormativnosti, podporo za učitelje, ki se ukvarjajo z 
vprašanji spolne usmerjenosti in homofobije, podporo šolam in lokalnim 
organom, ki izvajajo protidiskriminacijsko zakonodajo v šolskem okolju.221 

Vpliv nadlegovanja in ustrahovanja oseb LGBT 

Študije v Združenem kraljestvu in nadnacionalni mladinski projekt nevladnih 
organizacij, ki je zajel Italijo, Španijo, Poljsko in Avstrijo, projekt Sošolci 
2007, poudarjajo negativne posledice homofobičnega nadlegovanja in 
ustrahovanja za šolski uspeh in splošno dobro počutje dijakov LGBT.  

Študije iz Združenega kraljestva kažejo, da lahko homofobično šolsko okolje 
povzroči višje stopnje odsotnosti in izostajanja od pouka med srednješolsko 
mladino LGBT, kar zmanjšuje njene možnosti za višješolsko ali nadaljnje 
izobraževanje.222  

Druge študije iz Združenega kraljestva kažejo, da ima ustrahovanje učencev 
LGBT resne učinke, zaradi katerih mladi izgubljajo voljo in ki povzročajo 
socialno izoliranost in psihični stres, zlasti pri mladih, ki se zgodaj zavejo svoje 
homoseksualnosti – v nižjih razredih osnovne šole. Homofobija in 
homofobično ustrahovanje v šolah prav tako negativno vplivata na 
samopodobo, samozavest in šolski uspeh učencev LGBT.223 

220 Za več informacij o podudi EQUAL Evropske komisije glej 
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/index_en.cfm (10. 12. 2009). 

221 Glej http://www.ytan.se/?p=1892 (18. 8. 2008). 
222 M. Jenett (2004). Stand up for us: Challenging homophobia in schools. Yorkshire: Crown 

Copyright; H. Wallace (2005). Time to Think. London: Metro Centre, na voljo na naslovu 
http://calm-seas.co.uk/timetothink/intro.htm (27. 7. 2008). 

223 S. Averill. How can young people be empowered to achieve justice when they experience 
homophobic crime? Na voljo na naslovu http://www.schools-
out.org.uk/research/docs/Partners%20An%20update%20to%20tackling%20homophobia.pdf 
(20. 12. 2008); Colgan, F., Creegan, C., McKerney, A. in Wright, T. (nedatirano). Lesbian, Gay 
and Bisexual Workers: Equality, Diversity and Inclusion in the Workplace. Kvalitativna 
raziskovalna študija. COERC/London Metropolitan University. 
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„V šoli sem bil žrtev ustrahovanja, ker sem bil gej, vendar zgolj zato, ker so sošolci 
domnevali, da sem gej ... To se je dogajalo, še preden sem ljudem dejansko povedal, 
da sem gej. Prve tri letnike srednje šole sem doživljal verbalno in fizično ustrahovanje in 
nisem imel prijateljev. Zato sem postal zelo negotov, po tej izkušnji pa sem tudi težko 
sklepal prijateljstva, saj sem bil zares paranoičen in ranljiv.“ (21-letni moški, Združeno 
kraljestvo)224 

 

Učinki ustrahovanja so se preučevali tudi na podlagi projekta Schoolmates 
(Sošolci)225 (2006–2008), nadnacionalne pobude organizacije Arcigay 
(italijanskega lezbičnega in gejevskega združenja) v sodelovanju s COLEGA 
Madrid, KPH Warsaw in mestom Dunaj. Ugotovljeno je bilo, da lahko 
ustrahovanje mlade LGBT pripelje do razmišljanja o samopoškodbah in zelo 
tveganega obnašanja. Iskanje družinske podpore ali podpore skupnosti je lahko 
za lezbične, gejevske, biseksualne ali transspolne mladostnike še posebno 
težavno. 

Spolna usmerjenost v šolskem učnem načrtu in kulturi 

Še eno vprašanje, na katero so med terenskim delom opozorile nevladne 
organizacije LGBT, je splošna nevidnost vprašanj o spolni usmerjenosti v 
šolah, kar ima lahko negativne posledice za samopodobo mladine LGBT. V 
neki študiji v Združenem kraljestvu je več anketiranih mladih LGBT navedlo, 
da je to ustvarilo občutek, da ne moreš biti, „kar si“.226  

Na splošno nevidnost vprašanj o spolni usmerjenosti in pomanjkanje kakršnih 
koli pozitivnih podob oseb LGBT v izobraževanju so opozorile tudi 
intervjuvane nevladne organizacije LGBT v vseh državah članicah EU.227 

Elektronska raziskava med zainteresiranimi stranmi je pokazala, da jih 65 % 
meni, da šolski učni načrti „niso upoštevali“ vprašanj LGBT ali so „vključevali 
nizko stopnjo upoštevanja“ teh vprašanj (na primer, netradicionalno družinsko 
ureditev, odnose, spolne vloge ali spolno usmerjenost). 

Glede na zgoraj navedeni projekt School Mates molčanje in pristranska stališča 
učiteljev in sovrstnikov do vprašanj LGBT spodbujajo negativne odnose do 
homoseksualcev, kar krepi občutek osamljenosti in ranljivosti istospolno 
usmerjenih adolescentov. 

224 J. Takács (2006). Social Exclusion of young lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) 
people in Europe. Bruselj: ILGA-Europe in IGLYO, str. 51.  

225 Glej http://www.arcigay.it/schoolmates (12. 8. 2008). 
226 F. Colgan, C. Creegan in A., McKerney T. Wright (nedatirano). Lesbian, Gay and Bisexual 

Workers: Equality, Diversity and Inclusion in the Workplace. Kvalitativna raziskovalna študija. 
COERC/London Metropolitan University. 

227 Terenski sestanki v EU, ki so potekali aprila in maja 2008. 
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Tudi študije iz Belgije poudarjajo nezadostno stopnjo ustreznih informacij in 
usposabljanja v zvezi z vprašanji LGBT za učence in učitelje. 228  

V izčrpni dveletni študiji229, ki je bila izvedena na 12 irskih šolah na podlagi 
opazovanja v razredu, intervjujev z dijaki in osebjem, ciljnih skupin in 
rezultatih raziskav, je bilo ugotovljeno, da je spolna usmerjenost tabu tema. 
Pomanjkanje besedišča za poimenovanje spolne različnosti in razpravljanje o 
njej je še krepilo institucionalno nevidnost. Razprave o spolni usmerjenosti v 
razredu ali ciljnih skupinah so zato povzročile tišino, nelagodje, strah in 
sovražnost. Čeprav so bili žrtev negativnih stereotipov tudi invalidi ter 
pripadniki verskih in rasnih manjšin, pa ti niso vzbudili take stopnje sovražnosti 
ali prezira kot geji in lezbijke. 55 % anketiranih dijakov bi prekinilo 
prijateljstvo, če bi izvedeli, da je oseba gej ali lezbijka. 

Elektronska raziskava med zainteresiranimi stranmi je pokazala, da jih je več 
kot polovica ocenila stopnjo sprejemanja LGBT med šolskim osebjem za 
„nekoliko nizko“ ali „neobstoječo“. Nevladne organizacije LGBT so med 
terenskimi raziskavami poročale, da jim šolski organi niso vedno omogočili 
dostopa do šol, da bi na njih izvajali pobude za ozaveščanje. V poročilih držav 
Malte, Francije, Luksemburga, Poljske in Bolgarije so navedeni primeri, ko 
so šolski organi ovirali ali ignorirali nevladne organizacije LGBT pri njihovih 
poskusih ozaveščanja o homofobiji in boja proti njej na šolah.230 

Ko se je na primer v Bolgariji na podlagi projekta Deafening Silence: The 
Case in My School (Oglušujoča tišina: razmere na moji šoli), ki se je financiral 
iz programa MATRA nizozemske ambasade, poskušala preučiti ozaveščenost o 
vprašanjih LGBT v bolgarskih srednjih šolah, se je od 144 srednjih šol, ki so 
bile povabljene k sodelovanju na uvodnem sestanku poleti 2007, odzvalo samo 
15 šol, sodelovalo pa jih je le sedem. 

Dobra praksa: izobraževalno gradivo za šole: v Belgiji je minister za šolstvo 
francoske skupnosti leta 2006 izdal izobraževalni priročnik o homofobiji v 
šolah, ki je bil razposlan vsem osnovnim in srednjim šolam v francosko 
govoreči regiji.231 Prav tako v Belgiji je flamska vlada leta 2007 
subvencionirala pionirski projekt province Flamski Brabant, na podlagi 
katerega se je razvil sklop izobraževalnih orodij o „različnosti spolov in 
transspolnosti“ za dijake, stare od 14 do 18 let.232 

 

228 K. Pelleriaux in J. Van Ouytsel (2003). De houding van Vlaamse scholieren tegenover 
holebiseksualiteit. Antwerp: Universiteit Antwerpen. 

229 K. Lynch in A. Lodge (2002). Equality and Power in Schools: Redistribution, recognition and 
representation. Routledge. London, str. 181 in 182.  

230 Terenski sestanki v državah članicah EU (marca in aprila 2008). 
231 Belgija, poročilo države. 
232 Terenski sestanek z ministrstvom za šolstvo Flandrije (Belgija, 4. aprila 2008) in Belgija, 

poročilo države. 
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Dobra praksa: otroške knjige: združenje ILGA Portugal je sodelovalo pri 
pripravi dveh otroških knjig, katerih cilj je bil staršem in otrokom predstaviti 
temo spolne različnosti in zrušiti stereotipe in predsodke zoper osebe in družine 
LGBT.233  

 

Učni pripomoček o spolni identiteti: v Sloveniji je Mirovni inštitut leta 2003 
izdal CD-ROM „Različnost bogati, ne siromaši: vsakdanje življenje gejev in 
lezbijk“, na katerem so trije kratki igrani filmi o diskriminaciji, ki jo doživljajo 
geji in lezbijke v vsakdanjem življenju, in šest intervjujev z lezbijkami in geji, 
ki razpravljajo o vprašanjih razkritja spolne usmerjenosti, družine, nasilja, 
delovnega mesta, prijateljev itd. Namenjen je kot pomoč učiteljem pri 
razpravljanju o homoseksualnosti pri pouku.234 

Sklepne ugotovitve 

O incidentih ustrahovanja in nadlegovanja oseb LGBT, ki vplivajo na šolski 
uspeh in dobro počutje dijakov LGBT ter vodijo k marginalizaciji, slabemu 
zdravstvenemu stanju ali opustitvi šolanja, poročajo v izobraževalnih ustanovah 
po vsej EU. Šolski organi po vsej EU namenjajo malo pozornosti tem skrb 
vzbujajočim pojavom, učitelji pa pogosto niso dovolj ozaveščeni in 
usposobljeni ter nimajo orodij za prepoznavanje in učinkovito reševanje takih 
težav. 

Nevladne organizacije LGBT po vsej EU izražajo zaskrbljenost zaradi 
neobstoja vprašanj spolne usmerjenosti in pozitivne predstavitve oseb LGBT in 
njihovih družin v izobraževalnem učnem načrtu, saj to prispeva k socialni 
izoliranosti mladih lezbičnih, gejevskih, biseksualnih in transspolnih dijakov in 
dijakinj v šolah. Opozorile so tudi, da se učitelji pogosto izogibajo vprašanjem 
spolne usmerjenosti in identitete. 

233 W. Pena (2007). Por quem me apaixonarei? Associacão ILGA Portugal/eraseunavez.com in 
J. T. Delgado (2007). De onde venho? Associacão ILGA Portugal/eraseunavez.com, glej 
http://www.ilga-portugal.pt/noticias/20071208.htm (22. 1. 2008). 

234 Glej http://www2.mirovni-institut.si/razlicnost/oprojektu.html (17. 10. 2008). 
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Zdravstvo 
V tem razdelku se obravnavajo vprašanja homofobije in diskriminacije pri 
dostopu do zdravstvenih storitev, priznavanju istospolnih partnerjev za svojce, 
zdravju oseb LGBT in stigmatizaciji, ki spremlja okuženost z virusom HIV ter 
geje in biseksualne moške. 

Homofobija in diskriminacija pri dostopu do zdravstvenih storitev 

Evropska komisija je v predlogu „horizontalne“ protidiskriminacijske 
direktive235 opozorila, da se „na področju zdravstvenega varstva številne osebe 
LGB bojijo stigme in predsodkov izvajalcev storitev zdravstvenega varstva“. 
Nevladne organizacije LGBT in nacionalni organi za enakost so med 
terenskimi intervjuji opozorili na različne primere incidentov, ki vključujejo 
homofobično obnašanje in diskriminacijo. Med terenskimi raziskavami je na 
primer v Latviji nevladna organizacija LGBT Mozaika poročala o incidentu, v 
katerem se je zdravnik homofobično obnašal do mlade lezbične pacientke in 
nato do njene matere, ker ima lezbično hčer.236 

Študije iz Združenega kraljestva, Slovenije in Portugalske prav tako kažejo, 
da osebe LGBT doživljajo diskriminacijo in homofobijo pri dostopu do 
zdravstvenih storitev. V največji tovrstni raziskavi v Združenem kraljestvu237, 
ki je zajela 6 178 lezbijk in biseksualnih žensk, je več kot polovica anketirank 
doživela homofobijo in diskriminacijo pri dostopu do zdravstvenega varstva. V 
Sloveniji je raziskava o diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti pokazala, 
da je bilo 7 % anketiranih oseb LGB zaradi homoseksualnosti napotenih na 
psihiatrično zdravljenje, 7,6 % vprašanih pa je doživelo diskriminacijo pri 
storitvah zdravstvenega varstva.238 Portugalske raziskave zastavljajo vprašanje 
heteronormativnosti zdravstvenega osebja. Primeri vključujejo ginekologe, ki 
eksplicitno predpostavljajo, da imajo pacientke heteroseksualna razmerja, geji 
pa se samodejno povezujejo z virusom HIV/aidsom.239 V nacionalni raziskavi 
med 350 anketiranci jih je 13,3 % navedlo, da so se počutili, da so jih zaradi 
njihove spolne usmerjenosti zdravstveni delavci diskriminirali – bodisi 

235 Delovni dokument služb Komisije, spremni dokument k predlogu direktive Sveta o izvajanju 
načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali 
spolno usmerjenost, SEC(2008) 2180, 2. 7. 2008, str. 18. 

236 Terenski sestanek z organizacijo Mozaika (Latvija, 12. marca 2008). 
237 Ruth Hunt in dr. Julie Fish. Prescription for Change: Lesbian and Bisexual women's health 

check 2008. Stonewall Equality, na voljo na naslovu 
http://www.stonewall.org.uk/documents/prescription_for_change_1.pdf (5. 2. 2009). 

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

239 Portugalska, poročilo države. 
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neposredno ali posredno – najmanj enkrat.240 Poleg tega številni portugalski 
psihoterapevti štejejo homoseksualnost za „težavo“.241  

Dobra praksa: izobraževanje zdravstvenih delavcev za usposobljenost za 
vprašanja LGBT: na Švedskem nevladna organizacija LGBT RFSL 
izobražuje zdravstvene delavce za usposobljenost za vprašanja LGBT. Lani se 
je tečaja udeležilo približno 15 bolnišnic in skupin študentov iz sektorja 
zdravstvenega varstva. V letu 2007 sta RFSL Stockholm in RFSL National 
začeli opredeljevati merila, na podlagi katerih bodo bolnišnice izpolnjevale 
pogoje za „usposobljenost za vprašanja LGBT“.242 

Na podlagi študije, ki jo je naročil organ za enakost na Irskem, je bilo 
opravljenih 43 poglobljenih intervjujev z anketiranci LGB, v katerih je bila 
glavna pozornost namenjena razkritju istospolne usmerjenosti svojemu 
osebnemu zdravniku.243 V večini primerov (26 od 33), v katerih so 
intervjuvanci seznanili zdravnika s svojo identiteto LGB, so poročali o 
sproščenem odzivu svojega splošnega zdravnika, sprejemanju in zaupnosti, 
zagotavljanju ustreznih informacij in zagotovitvi, da se homoseksualnost ne 
obravnava kot patološki pojav. Tisti, ki so poročali o negativnih odzivih 
svojega splošnega zdravnika, so opazili znake nelagodja, kot so pomanjkanje 
očesnega stika, hitro dokončanje posvetovanja, pomanjkanje prijaznosti itd. V 
študiji je poudarjen pomen spodbudnega okolja in vzpostavitve zaupnosti med 
splošnim zdravnikom in pacientom LGBT. 

Na Švedskem se je neka lezbična ženska pritožila zaradi nadlegovanja 
zdravnika v bolnišnični enoti za psihiatrično zdravljenje, ker je ta njeno 
istospolno usmerjenost domnevno primerjal s pedofilijo in sodomijo, zaradi 
česar je dobila vtis, da njeno spolno usmerjenost šteje za duševno motnjo. 
Organi zdravstvenega varstva so ta incident iskreno obžalovali in poudarili, 
da to ni znak sistemske težave v storitvah zdravstvenega varstva.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 Švedska, poročilo države. 
243 M. Gibbons, M. Manandhar, C. Gleeson in J. Mullan (2008). Recognising LGB Sexual 

Identities in Health Services. Dublin: Organ za enakost in Komisija za enakost za Severno 
Irsko, str. 46.  

244 Odločitev z dne 20. decembra 2006, dosje št. 399-2006, www.homo.se (22. 8. 2008).  
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Med terenskimi raziskavami so nevladne organizacije LGBT v Romuniji in na 
Madžarskem med drugim opozorile, da nerazkritje identitete LGBT vpliva na stopnjo, 
do katere je mogoče odkriti obseg diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti: 
„Ljudje ne zaupajo zdravstvenemu osebju in svojemu zdravniku ne povedo, da so 
homoseksualci – celo bojijo se, da bo zdravnik to izvedel“.245 Na Madžarskem je neki 
anketiranec povedal: „Ljudje ne povedo, da so LGBT, zato je znanih le zelo malo 
težav.“246 

 

Rezultati raziskav v več državah članicah potrjujejo nepripravljenost oseb 
LGBT, da razkrijejo svojo spolno usmerjenost. V neki raziskavi247 na Malti je 
32,5 % anketirancev navedlo, da skrivajo svojo spolno usmerjenost pri dostopu 
do storitev zdravstvenega varstva. V študijah248 v Nemčiji je bilo dokazano, da 
osebe LGBT ne razkrijejo istospolne usmerjenosti v stikih z zdravstvenimi 
ustanovami iz strahu pred diskriminacijo. V neki slovaški študiji249 je 50 % 
anketirancev navedlo, da vedno skrivajo svojo spolno usmerjenost pred 
zdravstvenim osebjem, 22 % pa jih to razkrije samo občasno, kar lahko samo 
po sebi vodi k zdravstvenim tveganjem. 

Nepriznavanje istospolnih partnerjev v zdravstvenem sektorju 

Dostop do informacij o partnerjevem zdravstvenem stanju zaradi nepriznavanja 
statusa „svojca“ je izpostavljen kot težava v poročilih držav za Bolgarijo, 
Madžarsko, Italijo in Estonijo. Primeri nepriznavanja statusa svojca pa so bili 
odkriti tudi v državah članicah, ki priznavajo istospolna partnerstva, kot je 
ponazorjeno v spodnjem navedku. 

„Partnerici se je pripetila nezgoda v Walesu, in osebje me ni hotelo priznati za svojca, 
dokler nisva zagnali vika in krika. Medicinske sestre se je niso dotaknile vseh šest dni 
bivanja v bolnišnici. Umivati se je morala sama ali počakati, da je bil v izmeni 
medicinski tehnik.“250 (59-letna ženska, Združeno kraljestvo) 

 

Predstavniki nevladne organizacije LGBT SEKÜ iz Estonije so med terenskimi 
sestanki opozorili na primer lezbičnega para, pri katerem materina partnerica ni 

245 Terenski sestanek z organizacijo ACCEPT (Romunija, 7. aprila 2008). 
246 Terenski sestanek z organizacijo Hàttèr (Madžarska, 17. aprila 2008).  
247 Malta, poročilo države. 
248 G. Dennert (2004). Die gesundheitliche Situation lesbischer Frauen in Deutschland: 

Ergebnisse einer Befragung [disertacija]. Nürnberg: Med. Diss. FAU Erlangen-Nürnberg. 
249 Slovaška, poročilo države. 
250 Stonewall (2008). Prescription for Change. Lesbian and Women’s Health Check 2008, str. 14. 
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smela prisostvovati rojstvu.251 Podobno tudi predstavniki nevladnih organizacij 
LGBT Arcigay in Arcilesbica iz Italije poudarjajo nepriznavanje statusa 
„svojca“, zaradi česar je obravnavanje pacientov LGBT in njihovih partnerjev 
odvisno od posameznih članov osebja.252  

Nasprotno so intervjuji s predstavniki organizacije LBL (Nacionalna 
organizacija za geje in lezbijke) iz Danske in organizacijo CIGALE iz 
Luksemburga odkrili bolj pozitivne izkušnje z zdravstvenim varstvom za 
osebe LGB.253 Njihovi predstavniki so navedli, da ni večjih težav z 
obiskovanjem partnerjev na oddelkih za intenzivno nego in v bolnišnicah ali s 
prisotnostjo ob porodu partnerice. Obe nevladni organizaciji pa sta opozorili, da 
lahko jezik, ki se uporablja na upravnih obrazcih bolnišnic, pomeni težavo za 
osebe LGBT, kot sta pokazali dve nemški študiji.254 

„Bila sem ambulantna pacientka v bolnišnici, v računalniškem sistemu pa niso imeli 
rubrike, v katero bi zapisali, da sem v civilnem partnerstvu. Povedali so mi, da so me 
v računalniku evidentirali kot samsko.“255 (34-letna ženska, Združeno kraljestvo) 

 

Tudi v prej navedenem irskem poročilu je nepriznavanje statusa „svojca“ 
obravnavano kot resna težava, zlasti če je partner hospitaliziran, saj lahko to 
vpliva na dostop do informacij, obiskovanje odločitev in sodelovanje pri 
njihovem sprejemanju.  

Stigmatizacija gejev in biseksualnih moških, okuženih z virusom HIV 

Status oseb, okuženih z virusom HIV, darovanje krvi in predsodki, ki izhajajo 
iz stereotipov o gejih in biseksualnih moških in virusu HIV/aidsu – vsi ti 
dejavniki po mnenju nevladnih organizacij LGBT iz Belgije256, Avstrije257, 
Portugalske258 in Slovenije259 vzbujajo zaskrbljenost, vplivajo pa zlasti na 
darovanje krvi. Kot je bilo odkrito v neki poljski študiji, nekateri krvodajalski 

251 Terenski sestanek z organizacijama Diversity in SEKÜ (Estonija, 10. marca 2008). 
252 Terenski sestanek z organizacijama Arcigay in Arcilesbica (AL) (Italija, 5. marca 2008). 
253 Terenski sestanek z organizacijo Cigale (Luksemburg, 7. aprila 2008) in organizacijo LBL 

(Danska, 26. aprila 2008).  
254 Glej na primer: H. Seyler (2004). Lesben, die unsichtbaren Patientinnen. Düsseldorf: pisna 

predstavitev pred Komisijo o „Frauengerechte Gesundheitsversorgung in NRW.“ 
(10. februarja 2004). In G. Wolf (2006). Diskriminierung und Gewalt gegen Lesben, Schwule 
und Bisexuelle im medizinischen und psychotherapeutischen Setting, v Verhaltenstherapie und 
psychosoziale Praxis, 38 (3). 

255 Stonewall (2008). Prescription for Change. Lesbian and Women’s Health Check 2008, str. 16. 
256 Terenski sestanek z organizacijama Holebifederatie in Arc-en-ciel (Belgija, 3. aprila 2008).  
257 Terenski sestanek z organizacijo HOSI-WIEN (Avstrija, 1. maja 2008). 
258 Terenski sestanek z organizacijo ILGA-Portugal (17. marca 2008). 
259 Terenski sestanek z organizacijo Legebitra (28. aprila 2008). 
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centri sprašujejo le o spolni usmerjenosti darovalcev, ne pa o dejanskih spolnih 
praksah ali tveganem obnašanju.260 

29 % anketirancev iz elektronske raziskave med zainteresiranimi stranmi je 
menilo, da ima zdravstveno osebje „nekoliko negativen“ ali „negativen“ odnos 
do gejev, okuženih z virusom HIV/aidsom.  

Tudi druge študije kažejo v isto smer. V Sloveniji sta bila v neki študiji 
navedena primera 24-letnega geja, ki je bil odpuščen zaradi statusa osebe, 
okužene z virusom HIV, in drugega moškega, kateremu sosedi niso dovolili 
vstopa v njegovo stanovanje, ko so izvedeli, da je HIV-pozitiven.261  

Na Malti so intervjuji s predstavniki Malteškega gibanja za pravice gejev 
odkrili težave z zaupnostjo v zdravstvenem sistemu, zlasti v zvezi z osebami, 
okuženimi z virusom HIV/aidsom, zaradi česar so se nekateri od njih odločili 
za zdravljenje v drugi državi.262 

Zdravstveno stanje oseb LGBT 

Na voljo je zelo malo podatkov o zdravstvenem stanju oseb LGBT. Intervjuji z 
nevladnimi organizacijami LGBT so zlasti pokazali, da zdravstvene potrebe 
lezbijk in biseksualnih žensk niso dovolj raziskane.263 Intervju z organizacijo 
Stonewall iz Združenega kraljestva je pokazal, da se lezbijke nerade odzovejo 
na preventivna zdravstvena obvestila ali poiščejo zdravstveno pomoč.264 

Nekateri dokazi kažejo, da lahko izkušnje s homofobijo, diskriminacijo, 
nadlegovanjem in marginalizacijo, zlasti v izobraževanju in na trgu dela, 
negativno vplivajo na zdravje oseb LGBT.265 

„Vse je šlo narobe, počutil sem se nemočnega, in če bi lahko, bi se fental. To je 
bila v bistvu glavna težava – da sem gej in da moja družina tega ni sprejela. In 
mislil sem, da jim ne bi bilo treba skrbeti zame, če jim ne bi bil v napoto.“ 
(Moški, Združeno kraljestvo)266  

260 R. Biedron (2007). Poročilo za leti 2005 in 2006, poglavje o zdravstvenih storitvah. Can 
homosexual persons become blood donors?. V: Situation of bisexual and homosexual persons 
in Poland. M. Abramowicz (ur.), Kampanja proti homofobiji in Lambda Varšava. 

261 Slovenija, poročilo države. 
262 Terenski sestanek z Malteškim gibanjem za pravice gejev (Malta, 3. marca 2008). 
263 Terenski sestanek z organizacijama Arcigay (AG) in Arcilesbica (AL) (Italija, 5. marca 2008). 
264 Terenski sestanek z organizacijo Stonewall (Združeno kraljestvo, 31. marca 2008). 
265 Na primer: Nacionalni inštitut za delovno življenje. Arbetsvillkor och utsatthet, 

Arbetslivsinstitutet 2003. Švedska; M. Jenett (2004) Stand up for us: Challenging homophobia 
in schools. Yorkshire: Crown Copyright.  

266 The Equality Authority and the Health Service Executive (2007). Recognising LGB Sexual 
Identities in Health Services, The Experiences of Lesbian, Gay and Bisexual People with 
Health Services in North West Ireland, str. 66.  
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V Italiji je 16-letni dijak tehnične šole v Torinu naredil samomor. Sošolci so ga 
vrsto let nadlegovali, ker je bil „preveč dekliški“.267 

Na splošno intervjuji z nevladnimi organizacijami LGBT kažejo, da je pri 
osebah LGBT večje tveganje slabega zdravstvenega stanja kot pri njihovih 
heteroseksualnih vrstnikih. Nevladna organizacija LGBT Holebifederatie iz 
Belgije je poudarila, da se duševnemu zdravju oseb LGBT nenehno posveča 
veliko pozornosti in da velik delež oseb LGBT trpi zaradi depresije.268 Naročila 
se bo nadaljnja študija za preučitev vprašanj zdravstvenega stanja in samomora 
med mladimi lezbijkami.269 Oceno organizacije Holebifederatie potrjuje več 
poročil, v katerih se osebe LGBT na podlagi več kazalnikov zdravja označujejo 
za ranljivo skupino. Na primer, glede na neko belgijsko študijo je pri osebah 
LGB dvakrat večja verjetnost, da bodo zbolele za kronično boleznijo.270  

Raziskave v Združenem kraljestvu so pokazale, da se je 20 % anketiranih 
lezbijk in biseksualnih žensk namerno poškodovalo v primerjavi z 0,4 % 
splošne populacije in da je 16 % anketirank, mlajših od 20 let, poskušalo 
narediti samomor v primerjavi z 0,12 % celotne populacije, mlajše od 18 let 
(glede na oceno ChildLine); v zvezi s presejalnimi pregledi za odkrivanje raka 
15 % lezbijk in biseksualnih žensk, starejših od 25 let, ni bil nikoli odvzet bris 
materničnega vratu v primerjavi s 7 % žensk na splošno; manj kot 50 % 
anketiranih lezbijk in biseksualnih žensk je opravilo pregled za spolno 
prenosljive okužbe.271 

 
Dobra praksa: intervjuji so pokazali, da je v Franciji zaradi vse večjega 
števila lezbijk, ki obiščejo center LGBT Paris-IDF, da bi dobile informacije o 
nepristranskih ginekologih, center pripravil Lezbični zdravstveni vodič z 
naslovi „prijaznih“ ginekologov. V vodiču so obravnavana splošna zdravstvena 
vprašanja, zlasti tveganje za raka dojke in maternice.272 

 
Raziskava duševnega zdravja oseb LGBT: irska nevladna organizacija 
LGBT GLEN je v sodelovanju z mladinskim projektom BeLonG To 
raziskovalcem s kolidžev Trinity College Dublin in University College Dublin 

267 OSCE/ODIHR (2008). Hate Crimes in the OSCE Region - Incidents and Responses. Annual 
Report for 2007, str. 110. Navedeno v resoluciji Evropskega parlamenta z dne 26. aprila 2007 o 
homofobiji v Evropi, na voljo na naslovu 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-
0167+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN (6. 10. 2008).  

268 Terenski sestanek z organizacijama Holebifederatie in Arc-en-ciel (Belgija, 3. aprila 2008).  
269 Terenski sestanek z ministrstvom za šolstvo (Belgija, 4. aprila 2008).  
270 K. Heeringen in J. Vincke. Suicidal acts and ideation in homosexual and bisexual young 

people: a study of prevalence and risk factors. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 
35(11), str. 494–499. 

271 R. Hunt in J. Fish (2008). Prescription for Change. Lesbian and Women’s Health Check 2008. 
Stonewall. 

272 Terenski sestanek z organizacijama Inter-LGBT in L'Autre Cercle (Francija, 10. marca 2008). 
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naročila, naj opravijo prvo pomembnejšo študijo o duševnem zdravju in 
dobrem počutju oseb LGBT na Irskem, ki jo je financiral Nacionalni urad za 
preprečevanje samomora. Cilj študije je opredeliti dejavnike tveganja in 
okrevanja v zvezi z duševnim zdravjem in samomorom oseb LGBT ter razviti 
model najboljše prakse za spodbujanje duševnega zdravja in preprečevanje 
samomora med osebami LGBT.273 

Ugotovitve neke raziskave Švedskega nacionalnega inštituta za javno 
zdravje274 kažejo, da je zdravstveno stanje velike večine oseb LGBT (lezbijk, 
gejev, biseksualcev in transspolnih oseb) dobro. Vendar pa je zdravstveno 
stanje precej večjega deleža oseb LGBT slabše kot pri drugem prebivalstvu. 
Zlasti duševno zdravje je bilo bistveno slabše. Na področju zdravja obstajajo 
tudi velike razlike med osebami LGBT. Skoraj brez izjeme je zdravstveno 
stanje transseksualnih oseb najslabše, sledijo jim biseksualci in lezbijke/geji. 
Raziskava je poleg tega pokazala, da so osebe LGBT veliko pogosteje 
razmišljale o samomoru. Irsko poročilo o duševnem zdravju GLEN je dalo 
podobne rezultate. 275  

Sklepne ugotovitve 

V sistemih zdravstvenega varstva se dogajata diskriminacija in 
homofobija/transfobija. Njuno razširjenost je težko opredeliti, saj je zaradi 
nevidnosti spolne usmerjenosti oseb LGBT težava pogosto nevidna. Študije in 
razgovori z nevladnimi organizacijami LGBT in nacionalnimi organi za 
enakost kažejo, da so bili odzivi zdravstvenih delavcev ob razkritju spolne 
usmerjenosti mešani – pozitivni in negativni. Negativni odzivi vključujejo 
nasvete pacientom LGB, naj poiščejo psihiatrično pomoč. Najbolj pozitivni 
odzivi vključujejo zagotavljanje informacij v zvezi z LGB, zaupnost in 
sprejemanje bolnikovega statusa LGB. 

Bolniki LGBT se lahko iz strahu pred diskriminacijo – med drugimi dejavniki – 
izogibajo iskanju zdravstvene oskrbe, tako obnašanje pa lahko samo po sebi 
vodi k zdravstvenim tveganjem. Obstoječe raziskave izkušnje s homofobijo, 
transfobijo, nadlegovanjem ali marginalizacijo povezujejo z na splošno slabšim 
duševnim in telesnim zdravjem oseb LGBT. Nevladne organizacije LGBT in 
javni organi, s katerimi so bili opravljeni intervjuji, poročajo o višjih stopnjah 
slabega duševnega zdravja, samomorov in uživanja psihoaktivnih snovi med 
osebami LGBT. Potrebnih je več raziskav o zdravstvenem stanju oseb LGBT. 

273 Irska, poročilo države. 
274 Švedski nacionalni inštitut za javno zdravje (2006). Zdravje pod enakimi pogoji, na voljo na 

naslovu http://www.fhi.se/upload/ar2006/Rapporter/r200608_HBT_web.pdf (12. 1. 2009). 
275 2003 GLEN Mental Health Report (poročilo je bilo objavljeno v sodelovanju z nekdanjim 

Zdravstvenim svetom za severno območje – Northern Area Health Board). 
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Verske institucije 
V intervjujih z nevladnimi organizacijami LGBT se je poročalo, da se v več 
državah članicah, vključno s Ciprom276, Grčijo277, Latvijo278, Litvo279, 
Italijo280, Poljsko281 in Romunijo282, cerkveni predstavniki, zlasti iz 
ortodoksnih in katoliških denominacij, vključujejo v politične razprave o 
pravicah LGBT, pri čemer pogosto mobilizirajo nasprotnike in lobirajo proti 
sprejetju takih pravic. Po drugi strani pa je bilo ugotovljeno, da judovske in 
muslimanske verske osebnosti in institucije v nobeni državi članici ne igrajo 
pomembne vloge pri mobilizaciji nasprotnikov LGBT ali v političnih razpravah 
o pravicah LGBT. 

Na primer, v Litvi je Cerkev zavzela stališče proti pravicam LGBT. Minister za 
socialne zadeve in delo je v parlamentu izjavil283, da je litovska škofovska 
konferenca razpravljala o vključitvi sprememb v zakon o enakem obravnavanju 
(s katerim se izvaja Okvirna direktiva o zaposlovanju 2000/78/ES) in jo 
potrdila, poslanci pa so nasprotovali protidiskriminacijski zakonodaji, pri čemer 
so se sklicevali na „krščansko tradicijo Litve“. Ortodoksna cerkev v Romuniji 
je lobirala za spremembo ustave, da bi preprečila možnost istospolne poroke.284 
Nevladne organizacije LGBT iz Italije285 in Poljske286 so med intervjujem 
povedale, da štejejo Katoliško cerkev za enega od ključnih političnih akterjev, 
ki nasprotujejo novi zakonodaji o pravicah LGBT. 

Raznolikost in diskriminacija v verskih organizacijah 

Na Finskem je bilo v neki študiji287, ki je temeljila na intervjujih z desetimi 
zaposlenimi v evangeličanski luteranski cerkvi, ki so se opredelili za geje, 
lezbijke ali biseksualce, ugotovljeno, da čeprav splošni premik k bolj odprtemu 
družbenemu ozračju in tekoča razprava o položaju spolnih manjšin v Cerkvi 
cerkvene uslužbence vodita k razmisleku o možnosti razkritega življenja, pa je 
javna razprava sočasno ustvarila pritisk in osebe pripravila do tega, da se bojijo 

276 Terenski sestanek z organizacijo Ciprsko gejevsko osvobodilno gibanje (10. aprila 2008). 
277 Terenski sestanek z nevladno organizacijo LGBT OLKE (14. aprila 2008). 
278 Terenski sestanek z nevladno organizacijo LGBT Mozaika in Tiesībsarga birojs (Uradom 

varuha človekovih pravic) (Latvija, 12. marca 2008). 
279 Terenski sestanek z Litovsko gejevsko ligo (13. aprila 2008). 
280 Terenski sestanek z organizacijama Arcigay in Arcilesbica (Italija, 5. marca 2008). 
281 Terenski sestanek z organizacijo Kampanja proti homofobiji (Poljska, 17. marca 2008). 
282 Terenski sestanek z nevladno organizacijo LGBT ACCEPT (Romunija, 7. aprila 2008). 
283 Zasedanje Parlamenta z dne 18. septembra 2007, stenogram na voljo na naslovu 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=304466 (14. 2. 2008). 
284 Romunija, poročilo države. 
285 Terenski sestanek z organizacijama Arcigay in Arcilesbica (Italija, 5. marca 2008). 
286 Terenski sestanek z organizacijo Kampanja proti homofobiji (Poljska, 17. marca 2008). 
287 K. Valve (2004). Vocation and the Everyday - Lesbian, Gay and Bisexual Employees' 

Experiences in Different Work Communities Within the Church. V J. Lehtonen, K. Mustola 
(ur.). „Straight people don't tell, do they…?“ Negotiating the boundaries of sexuality and 
gender at work. Helsinki: ministrstvo za delo, na voljo na naslovu 
http://www.esr.fi/esr/fi/__yleiset/researchreport2b04.pdf (4. 2. 2009). 
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zavzeti stališče: „Tveganje stigmatizacije ali diskriminacije je navzoče v 
številnih dnevnih situacijah, ki vključujejo razprave o položaju lezbijk, gejev in 
biseksualnih oseb v Cerkvi.“288 Po drugi strani pa so intervjuvanci menili, da je 
razsežnost božje poklicanosti popolnoma skladna z delom.  

Na Švedskem je združenje župnij in župnišč Švedske cerkve skupaj z 
združenjem EKHO (Švedsko ekumensko združenje krščanskih lezbijk, gejev, 
biseksualcev in transspolnih oseb) sodelovalo v projektu EQUAL „Normativna 
različnost“, ki se je osredotočal na tri poklicna področja z normativno funkcijo 
določanja standardov v družbi: policijsko, cerkveno in vojaško, da bi se 
dolgoročno okrepilo ozaveščanje o spolni raznolikosti in položaju 
zaposlenih.289 

V nekaterih državah članicah si verske organizacije razlagajo izvzetje za 
delodajalce, na podlagi katerega lahko ravnajo diskriminacijsko zoper delavce, 
ki ne „delujejo v dobri veri in lojalno do etosa organizacije“, kot da to vključuje 
tudi spolno usmerjenost. Kot je opozorila Komisija, „se številne težave pri 
izvajanju določb glede spolne usmerjenosti iz Direktive o enakosti pri 
zaposlovanju nanašajo na vrsto vseh izjem, ki se uporabljajo za delodajalce z 
verskim etosom … Te izjeme so občutljive, ker so lahko nekateri delodajalci 
zaradi verskih prepričanj sovražni do homoseksualnosti.“290  

V Nemčiji je Kolpingwerk, katoliška socialna organizacija, ki se ukvarja zlasti 
z izobraževanjem (med drugim v domovih za otroke in mladinskih centrih) in 
je kot denominacijska organizacija izvzeta iz protidiskriminacijske zakonodaje, 
odpustila 53-letnega gejevskega delavca po tem, ko je razkril svojo spolno 
usmerjenost.291 Na Nizozemskem nizozemski zakon o enakem obravnavanju 
vsebuje podobna izvzetja za zaposlovanje za združenja, ki temeljijo na veri ali 
prepričanju. Ta združenja lahko določijo zahteve za delavce na nekem 
delovnem mestu, ki se zaradi namena organizacije štejejo za nujne za 
uresničevanje njenih temeljnih načel. Zakon o enakem obravnavanju določa, da 
take zahteve ne smejo voditi k razlikovanju izključno na podlagi politične 
pripadnosti, rase, spola, nacionalnosti, heteroseksualne ali homoseksualne 

288 K. Valve (2004). Vocation and the Everyday - Lesbian, Gay and Bisexual Employees' 
Experiences in Different Work Communities Within the Church. V J. Lehtonen, K. Mustola 
(ur.). „Straight people don't tell, do they…?“ Negotiating the boundaries of sexuality and 
gender at work. Helsinki: ministrstvo za delo, na voljo na naslovu 
http://www.esr.fi/esr/fi/__yleiset/researchreport2b04.pdf (4. 2. 2009). 

289 Glej http://ec.europa.eu/employment_social/equal/news/20051026-sweden_en.cfm 
(6. 2. 2009). Leta 2005 se je ta projekt združil v novo sodelovanje – z več organizacijami, ki ga 
je financirala pobuda EQUAL in se je imenovalo All Clear (Vse jasno), njegov cilj pa je 
ustvariti delovno okolje, v katerem se spoštujejo vsi, ne glede na svojo spolno usmerjenost. 

290 Evropska komisija, „Developing Anti-Discrimination Law in Europe: The 25 EU Member 
States Compared“ (Razvoj protidiskriminacijske zakonodaje v Evropi: primerjava 25 držav 
članic EU), str. 24, 54, na voljo na naslovu 
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/legnet/06compan_en.pdf.  

291 Welt Online (2006). Fristlose Kündigung wegen Homosexualität. 24. november 2006. Na 
voljo na naslovu: http://www.welt.de/vermischtes/article96880/Fristlose_Kuendigung_wegen_ 
Homosexualitaet.html (28. 7. 2008). 
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usmerjenosti ali civilnega statusa, vendar lahko zahteve temeljijo na „dodatnih 
okoliščinah“, ki niso podrobno opredeljene. EU je kritizirala tako utemeljitev, 
zato je Commissie Gelijke Behandeling (Komisija za enako obravnavanje) 
predlagala, naj se te določbe vnovič formulirajo.292 Med terenskim delom v 
Latviji se je pokazalo, da je Luteranska cerkev ob dveh priložnostih izobčila 
duhovnike zaradi njihovih nekonformističnih stališč do homoseksualnosti in 
pravic LGBT. En duhovnik je razkril, da je gej, in javno izjavil, da 
homoseksualnost ni greh in ni v nasprotju s krščanstvom. Izbočen je bil zaradi 
spodbujanja grešnega vedenja. Neki drugi duhovnik, ki je bil takrat dekan 
Teološke fakultete na Univerzi v Latviji, je bil izobčen, ker je kritiziral 
ukrepanje Cerkve v zgornjem primeru. Zdaj služi kot anglikanski pastor v 
majhni anglikanski kongregaciji v Rigi, edini uveljavljeni verski denominaciji v 
Latviji, ki podpira pravice LGBT.293 Na Irskem imajo verski organi v lasti in 
upravljajo veliko večino osnovnih šol in veliko srednjih šol. To lahko prispeva 
k nevidnosti homoseksualcev in biseksualcev v šolah. Verski organi imajo v 
lasti in upravljajo tudi veliko bolnišnic in zdravstvenih služb. Oddelek 37 
zakona o enakosti pri zaposlovanju izvzema verske organe in službe v primerih, 
ko se dokaže, da je diskriminacija nujna za ohranitev etosa verskega organa, 
vendar to izvzetje ni bilo nikoli preskušeno na sodišču. Na Madžarskem je 
Teološka fakulteta Kalvinistične univerze Karolija Gasparja sprejela politiko, 
ki študentom s „homoseksualnim življenjskim slogom“ preprečuje, da se 
izobrazijo za pastorje ali učitelje religije. Vrhovno sodišče Madžarske je 
razsodilo v prid te fakultete in odločilo, da se lezbijke in geji lahko 
izključijo.294 

Raznolikost v zvezi s spolno usmerjenostjo je pogosto težko spodbujati v 
okoljih pod nadzorom verskih organizacij, ki so sovražno nastrojene proti 
vprašanjem LGBT. Na Malti, na primer, kjer Katoliška cerkev vodi približno 
tretjino šol, morajo v skladu z nacionalnim minimalnim učnim načrtom 
„učitelji upoštevati moralne in verske vrednote dijakov in njihovih staršev“. V 
tem okviru se je Malteškemu gibanju za pravice gejev (MGRM) domnevno 
prepovedalo razširjati letake ali izobraževalno gradivo, v katerem so 
predstavljena vprašanja LGBT. 

Najdemo pa tudi primere verskih institucij iz vse Evropske unije, ki imajo 
drugačen pristop do oseb in vprašanj LGBT. Na Nizozemskem, na primer, je 
bila na sinodi Nizozemske reformirane cerkve že leta 1995 sprejeta izjava, da 
imajo vsi člani Cerkve enake pravice, ne glede na svojo spolno usmerjenost ali 
način življenja.295 Leta 1990 je sinoda Reformiranih cerkva na Nizozemskem, ki 
je potekala v mestu Emmen, „pozvala vse kongregacije, naj sprejmejo 
homoseksualne člane, tudi za duhovnike“. Leta 1995 sta bili na luteranski 

292 Svetovalno mnenje o pisnem opominu, ki ga je Evropska komisija Nizozemski poslala v zvezi 
z nepravilnim prenosom Direktive 2000/78/ES; svetovalno mnenje CGB/2008/02, marec 2008. 

293 Terenski sestanek z Uradom varuha človekovih pravic (12. marca 2008). 
294 S. Quinn, E. Paradis (2007). Going Beyond the Law: promoting equality in employment. 

Bruselj: ILGA-Europe. 
295 Glej http://www.protestantchurch.nl/default.asp?inc=info&rIntId=1649 (6. 2. 2009). 
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sinodi Nizozemske protestantske cerkve sprejeta odločitev, da se bodo v Cerkvi 
blagoslavljale homoseksualne zveze, in izjava, da ni teoloških argumentov proti 
„blagoslovitvi dveh oseb, ki se zaobljubita trajnemu prijateljstvu, vdanosti in 
zvestobi“. Na Finskem domnevno od leta 1999 župnija Kallio (Kallion 
seurakunta) v Helsinkih sprejema „mavrične osebe“, v povezavi s prireditvami 
gejevskega ponosa v Vaasi, Helsinkih in Tampereju pa se organizirajo 
„mavrične maše“.296 Ekumenska skupina Yhteys (zavezništvo) si prizadeva 
spodbujati liberalnejše odnose do seksualnih in spolnih manjšin v Cerkvi. Kot 
je bilo že navedeno, je Cerkev na Švedskem leta 2008 sodelovala na paradi 
ponosa. 

Sklepne ugotovitve 

V nekaterih državah članicah verske institucije in organizacije pogosto 
sodelujejo v političnih razpravah o pravicah LGBT, pri čemer pogosto lobirajo 
proti sprejetju takih pravic in tako ovirajo novo zakonodajo na tem področju. 
Nekatere verske skupine in osebe v nekaterih državah članicah so tudi dejavne 
pri mobilizaciji demonstrantov, ki nasprotujejo prireditvam LGBT. 

V nekaterih državah članicah ima Cerkev v lasti in vodi veliko šol, socialnih 
služb in občinskih centrov, ki se uporabljajo za javne razprave ali prireditve. 
Nevladnim organizacijam LGBT je bil zavrnjen dostop do takih prostorov, 
preprečeno pa jim je bilo tudi širjenje informacij o vprašanjih LGBT ali 
sodelovanje v političnih razpravah. 

V nekaterih državah članicah se izvzetja v protidiskriminacijski zakonodaji, ki 
delodajalcem omogočajo, da diskriminacijsko ravnajo z delavci, ki ne „delujejo 
v dobri veri in lojalno do etosa organizacije“, razlagajo na načine, ki v 
nekaterih državah članicah povzročijo diskriminacijo oseb LGBT.  

Obstajajo tudi nekateri pozitivni primeri verskih organizacij, ki so navezale 
stike z osebami LGBT. 

296 Glej http://kallio.kirkkohelsinki.net/?deptID=2590&searchword=Yhteys (7. 2. 2009). 
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Šport 
V tem razdelku se obravnavajo težave, s katerimi se srečujejo razkrite osebe 
LGBT, ki se ukvarjajo s športom, ter uporaba homofobičnega žargona in 
žaljivk v profesionalnem in neprofesionalnem športnem okolju.  

Homofobija v športu 

V večini poročil držav je bilo poudarjeno majhno število kvantitativnih ali 
kvalitativnih raziskav o homofobiji v športu. Omejene razpoložljive 
informacije kažejo, da je homofobija navzoča v različnih športnih okoljih in da 
se odkrite osebe LGBT v športu srečujejo s precejšnjimi izzivi. Obstoječe 
raziskave in podatki se v glavnem osredotočajo na profesionalni nogomet. 

Homofobična nogometna gesla, ki jih skandirajo navijači, da zasmehujejo 
sodnika ali nasprotno ekipo, je mogoče slišati na skoraj vsaki večji nogometni 
tekmi.297 V Združenem kraljestvu ni nič nenavadnega, če se nogometaš med 
tekmo zateče k homofobičnemu verbalnemu nasilju zoper sodnika.298  

V Italiji sta nevladni organizaciji Arcigay in Arcilesbica med intervjuji 
povedali, da so izjave proti LGBT rutinsko del kulture nogometnih navijačev, 
saj so neofašistične skupine zastopane v več navijaških klubih in huliganskih 
skupinah.299 

Poročilo države za Združeno kraljestvo ni vključevalo nobenih informacij o 
odkrito gejevskih nogometaših v Veliki Britaniji, domnevno pa naj bi se 
gejevskim nogometašem svetovalo, naj ohranjajo heteroseksualno podobo. 

„Mislim, da bi bilo lažje in bolje sprejeto, če bi se razkril za homoseksualca v politični 
stranki, v kateri sem dejaven, kot v športu. Možatost je v športu še vedno ideal. Ko 
sem v mladih letih igral nogomet, je bilo pomembno, da si se razlikoval od 
,pomehkužencev‘ in ,pedrov‘.“ (Moški, nekdanji teniški trener, Švedska)300  

 

Glede na Evropsko gejevsko in lezbično športno zvezo (EGLSF), ki je bila 
ustanovljena leta 1989 za boj proti diskriminaciji v športu in v podporo 
razkrivanju istospolne usmerjenosti gejevskih športnikov in lezbičnih športnic, 
se ni lahko razkriti v neprofesionalnih športnih skupinah v Evropi. Čeprav se 

297 T. Walther (2006). Kick It Out: Homophobia in Football. European Gay and Lesbian Sport 
Federation (ur). Berlin, Amsterdam. 

298 Glej http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2006/sep/28/paulscholesandantigayabuse 
(8. 8. 2008). 

299 Terenski sestanek z organizacijama Arcigay in Arcilesbica (Italija, 5. marca 2008).  
300 RFSL (2007). All Clear 2.0, Gay, Lesbian, Bi & Hetero at Work, str. 55. 
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izkušnje oseb LGBT po državah članicah razlikujejo, pa je dosti pričevanj oseb 
LGBT, ki so čutile, da jih drugi člani kluba nadlegujejo in zavračajo.301 

Dobra praksa: v intervjujih se je pokazalo, da je Športna federacija na 
Finskem izdala priročnik Vključeni in vidni: seksualne in spolne manjšine v 
športu in telesnih dejavnostih v treh jezikih, finskem, švedskem in 
angleškem.302 

 

Dobra praksa: v Nemčiji je Deutscher Fußball Bund (Nemška nogometna 
konfederacija) leta 2007 začela izvajati kampanjo „Nogomet in homofobija“ in 
podpisala deklaracijo proti diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti.303 

Vidnost LGBT v športu 

Kot poroča spletna stran Outsports.com, je bilo na zadnjih olimpijskih igrah v 
Pekingu leta 2008 odkrito gejevskih ali lezbičnih le 10 od 10 708 športnikov.304 
V elektronski raziskavi med zainteresiranimi stranmi jih je 41 % navedlo, da 
„ni možnosti“ ali „je malo možnosti“ za to, da se „razkriješ“ kot oseba LGBT, 
celo v neprofesionalnem športu. 

„Tisti, ki se ukvarjajo s športom na visoki ravni, običajno zanikajo svojo spolno 
usmerjenost, da dobijo subvencije, štipendije itd. Če bi bila razkrita lezbijka v športu 
na Irskem, bi to omejilo vse vrste podpore, finančno in družbeno.“ (Ženska, Irska)305 

 

Glede na irski organ za enakost so športniki LGBT v glavnem nevidni, kar 
povzroča dejanski neobstoj vzornikov LGBT v profesionalnem športu.306 Tudi 
nevladni organizaciji Arcigay in Arcilesbica sta med intervjujem opozorili na 
zelo majhno vidnost športnikov in športnic LGBT v Italiji.307  

Boj proti homofobiji v športu 

301 Glej http://www.eglsf.info/eglsf-about.php (10. 8. 2008). 
302 Terenski sestanek s predstavniki ministrstva za zaposlovanje in gospodarstvo, ministrstva za 

šolstvo in ministrstva za notranje zadeve (Finska, 4. marca 2008). 
303 Nemčija, poročilo države. 
304 Glej http://www.outsports.com/os/index.php/Olympics/2008/In-Beijing-Olympics-only-5-

openly-gay-athletes.html (25. 1. 2009). 
305 L. Greene (2007). Lesbian Athletes and Their Experiences of Gender and Sexuality in 

Competitive Sports in Ireland (1980-2007). University College of Dublin: College of Human 
Sciences. 

306 Terenski sestanek z organom za enakost (Irska, 4. aprila 2008). 
307 Terenski sestanek z organizacijama Arcigay in Arcilesbica (5. marca 2008). 
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Neka anketa na Švedskem je pokazala, da se prepoznavanju homofobije in 
boju proti njej v športu namenja le malo pozornosti.308 V nekem projektu, ki ga 
je financiralo švedsko ministrstvo za industrijo, je bilo anketiranih 40 športnih 
združenj na Švedskem, in ugotovljeno je bilo, da jih večina ni nikoli 
razpravljala o vprašanju homofobije ali položaju oseb LGBT v svojem 
združenju. Večina jih je tudi odgovorila, da v svojem združenju nimajo nobenih 
razkritih oseb LGBT in da v zvezi s tem niso sprejela nobene politike ali 
akcijskega načrta.  

V Združenem kraljestvu je nevladna organizacija LGBT Stonewall opozorila, 
da se prizadevanjem za boj proti homofobiji v športnem okolju namenja le 
malo pozornosti in da se pri spodbujanju enakosti in v boju proti diskriminaciji 
v profesionalnem nogometu daje prednost boju proti rasizmu v nogometu.309 

Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je leta 2003 obravnavala vprašanje 
homofobije v športu: „Skupščina je prepričana, da se je treba bojevati proti 
homofobiji v športu med udeleženci in pri njihovih odnosih z gledalci iz istih 
razlogov kot proti rasizmu in drugim oblikam diskriminacije.“310 

Nekatere pobude, ki jih podpira program PROGRESS Evropske komisije, bi 
lahko pomembno prispevale k spremembi odnosov v športu. Sem spada pobuda 
„Tek za raznolikost“, ki tekačem na nekaterih maratonih omogoča nošenje 
športne opreme EU proti diskriminaciji za spodbujanje ozaveščenosti o 
diskriminaciji in izražanje protidiskriminacijskih stališč.311 

Dobra praksa: partnerstva, ki razvijajo izobraževalne programe: švedska 
Federacija za pravice lezbijk, gejev, biseksualcev in transspolnih oseb (RFSL) 
in HomO (varuh človekovih pravic proti diskriminaciji na podlagi spolne 
usmerjenosti) od leta 2007 sodelujeta pri projektu z Riksidrottsförbundet 
(Nacionalna športna federacija) in SISU, izobraževalno organizacijo, ki je 
dejavna na športnem področju. Cilj projekta je izobraziti trenerje o vprašanjih 
LGBT. RFSL in SISU načrtujeta razvoj izobraževalnih programov, ki jih bosta 
ponudili športnim klubom. Federacija Riksidrottsförbundet medtem pripravlja 
in izvaja študije o vprašanjih LGBT v športu.312 

 

Dobra praksa: sodelovanje med športnimi klubi in organizacijami za 
človekove pravice: med intervjuji je bilo ugotovljeno, da v Franciji nogometni 
klub Paris Saint Germain sodeluje z gejevskim nogometnim klubom Paris 
Foot Gay in Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme 

308 Glej http://www.homo.se/o.o.i.s/3950 (14. 8. 2008). 
309 Terenski sestanek z organizacijo Stonewall (Združeno kraljestvo, 31. marca 2008). 
310 Priporočilo št. 1635 (2003). Lesbians and gays in sport, besedilo je 25. novembra 2003 sprejel 

Stalni odbor, ki je deloval v imenu Parlamentarne skupščine. 
311 Glej http://www.stop-discrimination.info/56.0.html (12. 1. 2008). 
312 Švedska, poročilo države. 
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(Mednarodna liga proti rasizmu in antisemitizmu) pri razvoju politike o 
preprečevanju diskriminacije in boju proti njej, pri čemer se glavna pozornost 
namenja homofobiji. 313 

V Nemčiji so lezbijke in geji zaradi sovražnega ozračja v nogometu ustanovili 
svoje neprofesionalne klube.314 Osebe LGBT so ustanovile svoja športna 
združenja tudi v drugih državah članicah. Drugi primeri športnih dogodkov 
LGBT vključujejo letne evropske športne igre za geje in lezbijke (Eurogames) 
in Outgames.315 

Sklepne ugotovitve 

Podatki o homofobiji v športu se v glavnem osredotočajo na profesionalni 
nogomet. V nogometu se homofobija izraža v navijaški kulturi in med 
nogometaši, pri čemer se na nogometnih dogodkih homofobični jezik pogosto 
uporablja za zasmehovanje nasprotnikov ali sodnikov. Pomembna ugotovitev 
na športnem področju je pomanjkanje vidnosti LGBT. Domneva se, da imajo 
osebe LGBT malo možnosti, da se „razkrijejo“ v športu, zaradi tveganja 
nadlegovanja, homofobije ali da jih bodo drugi člani kluba zavrnili. 

Večina športnih združenj uvršča homofobijo zelo nizko na 
protidiskriminacijskem dnevnem redu, zlasti v primerjavi s prizadevanji za boj 
proti rasizmu. 

313 Terenski sestanek z organizacijama Inter-LGBT in L'Autre Cercle (Francija, 10. marca 2008). 
314 Nemčija, poročilo države; glej tudi http://www.queer footballfanclubs.com (20. 3. 2008). 
315 http://www.eurogames.info/eurogames-welcome.html in www.copenhagen2009.org 

(8. 8. 2008).  
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Mediji 
V tem razdelku se preučuje, kako so v medijih v EU zastopane in prikazane 
osebe LGBT in njihova življenja. V tem smislu mediji zajemajo javne in 
zasebne medije316 ter vizualne in pisne medije, na primer internet, časopise in 
televizijo.  

Homofobični diskurzi v medijih 

Primeri homofobičnega diskurza v medijih so bili navedeni med intervjuji – 
med drugim – z nevladnimi organizacijami LGBT v Italiji in na Poljskem ter 
nacionalnim organom za enakost v Latviji.317 V nedavni raziskavi o 
prikazovanju lezbijk, gejev, biseksualcev in transspolnih oseb v škotskem tisku 
je bilo ugotovljeno, da se zdi, da so časopisi pripravljeni objaviti pisma, ki 
vsebujejo neko stopnjo homofobičnih žalitev, ki pa ne bi bila sprejeta, če bi bile 
žalitve rasistične.318 Neka študija v Litvi je pokazala, da nekateri novinarji 
uporabljajo homofobični jezik.319  

Dobra praksa: Litovska gejevska liga je v sodelovanju z Evropsko 
radiodifuzno zvezo pripravila Priročnik za boljše medijsko poročanje o 
vprašanjih LGBT. Priročnik novinarjem in aktivistom zagotavlja lahko 
uporabna orodja za izboljšanje pozitivnega poročanja o vprašanjih LGBT. Zato 
je bilo vzpostavljeno tesnejše sodelovanje z mediji, kar je imelo za posledico 
bolj uravnotežene članke in informacije o osebah LGBT v medijih.320  

Podobe oseb LGBT v medijih  

V elektronski raziskavi med zainteresiranimi stranmi so anketiranci ocenjevali 
podobe oseb LGBT v medijih in odgovarjali, ali menijo, da je prikazovanje 
oseb LGBT kot raznolike skupine niansirano ali stereotipno. Samo 14 % 
anketirancev je menilo, da so opisi oseb LGBT v medijih „niansirani“ ali 
„nekoliko niansirani“.  

Večina nevladnih organizacij LGBT, s katerimi so bili opravljeni intervjuji med 
terenskim delom, je poročala, da vprašanja LGBT niso pogosto predstavljena v 

316 Med raziskovanjem homofobije v medijskih diskurzih ni bilo mogoče razlikovati med javnimi 
in zasebnimi mediji. 

317 Terenski sestanek z organizacijami Arcigay in Arcilesbica (AL) (Italija, 5. marca 2008), 
Kampanja proti homofobiji (Poljska, 17. marca 2008) in Mozaika (Latvija, 12. marca 2008) ter 
uradom varuha človekovih pravic (Latvija, 12. marca 2008).  

318 Stonewall (2007). WRITTEN OUT. The Scottish Press’ portrayal of lesbian, gay, bisexual and 
transgender people, Scotland, na voljo na naslovu 
http://www.stonewallscotland.org.uk/documents/stonewall__written_out.pdf (5. 2. 2009).  

319 A. Tereskinas (2007). „Not Private Enough“: Homophobic and injurious speech in the 
Lithuanian Media, na voljo na naslovu http://www.lgl.lt/projektaie.php?pid=35 (5. 2. 2009). 

320 Glej http://www.ilga-europe.org/europe/funding_capacity_building/working_with_media 
(17. 10. 2008). 
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medijih, kar v različnem obsegu poenostavljeno predstavlja, senzacionalistično 
obravnava in stereotipizira osebe in vprašanja LGBT. Predstavniki nevladne 
organizacije LGBT CIGALE iz Luksemburga so med intervjujem dejali, da se 
mediji običajno izogibajo intelektualnim in političnim vprašanjem LGBT ter se 
namesto tega osredotočajo na nebistvena vprašanja, na primer kako so osebe 
LGBT oblečene na paradah ponosa.321 Intervjuji z nevladno organizacijo LGBT 
Kampanja proti homofobiji so pokazali, da so nekateri časopisi ter katoliške 
televizijske in radijske postaje na Poljskem odkrito homofobični, vendar 
opozarjajo, da obstajajo tudi mediji, ki nevtralno prikazujejo osebe in vprašanja 
LGBT.322 Urad varuha človekovih pravic iz Latvije je poročal, da obstajajo 
pozitivni in negativni medijski kanali. Neki brezplačni časopis, ki se je 
razdeljeval na avtobusnih postajah, je na primer vseboval homofobične 
izjave.323 Zato je nevladna organizacija LGBT Mozaika vložila pritožbo zaradi 
sovražnega govora. Med intervjujem s predstavniki Landsforeningen for Bøsser 
og Lesbiske (Danskega združenja za geje in lezbijke) je bilo navedeno, da v 
medijskem diskurzu o vprašanjih LGBT prevladujejo stereotipne podobe in 
prikazi. Celo resni članki o pravicah homoseksualcev so opremljeni s 
fotografijami na pol oblečenih moških s köbenhavnske parade ponosa.324 

Ta opažanja podpirajo nekatere ugotovitve raziskav, ki kažejo, da je 
homoseksualnost – v različnem obsegu – še vedno tabu, in zato pritegne le 
malo medijske pozornosti. V neki nemški študiji o podobah LGBT na televiziji 
je 63 % anketirancev LGBT menilo, da so vse neheteroseksualne upodobitve še 
vedno tabu.325 V neki belgijski študiji je bilo ugotovljeno, da medijskega 
pokrivanja transspolnih vprašanj praktično ni, omenjajo se le pri zdravstvenih 
vprašanjih ali težavah.326 Zdi se, da je to skupna tema po vsej EU. Vendar pa se 
je glede na neko portugalsko študijo v zadnjem desetletju taka vidnost v 
državnih medijih povečala, pri čemer so lezbijke in biseksualci praktično 
nevidni in nezadostno zastopani v primerjavi s podobami gejev.327 

V nekaterih študijah se opozarja tudi na izkrivljene podobe oseb LGBT. V 
izčrpni medijski analizi v Sloveniji so se preučevali tiskani mediji v obdobju 
1970–2000, in ugotovljeni so bili pojavi stereotipizacije – ki se navezuje 
predvsem na rigidne družbenospolne sheme, na podlagi katerih se geji 
reprezentirajo kot poženščeni, lezbijke pa kot možače; medikalizacije – 
potiskanje vprašanja homoseksualnosti v zdravstvene in psihiatrične okvire in 
iskanje vzrokov; seksualizacije – redukcija homoseksualnosti zgolj na spolne 

321 Terenski sestanek z organizacijo CIGALE (Luksemburg, 7. aprila 2008).  
322 Terenski sestanek z organizacijo Kampanja proti homofobiji (Poljska, 17. marca 2008). 
323 Terenski sestanek z Uradom varuha človekovih pravic (Latvija, 12. marca 2008). 
324 Terenski sestanek z organizacijo LBL (Danska, 26. aprila 2008). 
325 V. Jung, (2003). Darstellung von Homosexualität in TV-Unterhaltungssendungen. 

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

on grounds of sexual orientation in Belgium. Anvers/Bruxelles: Steunpunt Gelijkekansenbeleid 
(Consortium Universiteit Antwerpen & Universiteit Hasselt)/Université libre de Bruxelles.  

327Caldeira (2006). A Representação das Minorias Sexuais na Informação Televisiva Portuguesa, 
Lisboa: Livros Horizonte. 
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prakse; skrivnosti – homoseksualnost se kaže kot nekaj skritega in povezanega 
s sramovanjem in obžalovanjem; in normalizacije – homoseksualci se 
prikazujejo kot heteroseksualci, da se homoseksualnost naredi za manj 
ogrožajočo in se depolitizira.328   

Škotska raziskava, ki jo je opravila organizacija Stonewall Scotland in je bila v 
tem razdelku že navedena, je pokazala, da medijsko pokrivanje pogosto krepi 
stališče, da se spolna usmerjenost vrti izključno okrog seksa, v poročilih o 
kaznivih dejanjih pa je poudarjena spolna usmerjenost storilca, tudi če ni 
pomembna za storjeno kaznivo dejanje. 

Dobra praksa: v Združenem kraljestvu je neodvisna Komisija za pritožbe v 
zvezi s tiskom (Press Complaints Commission), neodvisni organ, ki se ukvarja s 
pritožbami o uredniški vsebini časopisov in revij, maja 2005 razširila klavzulo 
št. 12 (diskriminacija) svojega Kodeksa, da zajema diskriminacijsko poročanje 
tiskanih medijev o transspolnih osebah. V skladu z novo klavzulo se morajo 
tiskani mediji izogibati pristranskim in slabšalnim omembam posameznikove 
rase, barve kože, spola, spolne usmerjenosti ali vsake telesne ali duševne 
bolezni ali invalidnosti.329 

Tudi raziskave o podobah LGBT v portugalskih in nemških medijih so 
pokazale, da so podobe LGBT poenostavljene in nereprezentativne. Čeprav 
nemški tiskani mediji in spletne strani prikazujejo bolj niansirano sliko, 
osrednja televizija še vedno uporablja klišeje in stereotipe.330  

Pozitivne težnje v zvezi z medijskimi podobami oseb LGBT 

V študijah je bil opredeljen tudi pozitiven razvoj v smislu večje navzočnosti in 
bolj niansiranega predstavljanja oseb in vprašanj LGBT v medijih. V neki 
študiji331 v Češki republiki je bilo ugotovljeno, da se kljub negativni 
stereotipizaciji, seksualizaciji in komedijantskim ali kriminalnim kontekstom, 
ki so bili prevladujoči dejavniki pri upodabljanju LGBT v prvi polovici 90. let 
prejšnjega stoletja, v zadnjem desetletju osebe LGBT vse bolj pojavljajo v 
dokumentarnih filmih in televizijskih serijah, kjer se pojavljajo v vsakdanjem 
družbenem življenju. 

328 R. Kuhar (2003). Medijske podobe homoseksualnosti: Analiza slovenskih tiskanih medijev od 
1970 do 2000, Media Watch: Ljubljana. Na voljo na naslovu http://mediawatch.mirovni-
institut.si/edicija/seznam/14/ (5. 2. 2009). 

329 Informacije je predložila organizacija Transgender Europe na posvetovalni okrogli mizi o boju 
proti homofobiji in transfobiji v EU, junij 2008, Köbenhavn. 

330 T. L. Monteiro, V. Policarpo, F. V. da Silva (2008). The situation concerning homophobia and 
discrimination on grounds of sexual orientation in Portugal, Country Report.; Walters, S. D. 
(2001). Take my Domestic Partner, Please: Gays and Marriage in the Era of the Visible. V: M. 
Bernstein & R. Reimann (ur.). Queer families, Queer Politics: Challenging Culture and the 
State (str. 338–357). New York: Columbia UP. 

331 Delovna skupina za vprašanja seksualnih manjšin ministrstva za človekove pravice in 
nacionalne manjšine (2007). Analiza položaja lezbične, gejevske, biseksualne in transspolne 
manjšine v Češki republiki. Vlada češke republike. 
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V španskem poročilu države je bilo ugotovljeno, da zdaj večina medijev 
niansirano pokriva pomembne politične in družbene prireditve, kot so parade 
ponosa, pomembne sodne odločbe ali zakone, ki jih sprejme parlament, in da so 
homofobične upodobitve redke. Tudi v švedskem poročilu države je bilo 
ugotovljeno, da mediji natančneje prikazujejo raznolikost skupnosti LGBT, v 
Litvi pa se je v zadnjih letih povečalo pokrivanje resnih tem LGBT.332 

Dobra praksa: na Danskem je v pogodbi o izvajanju javne službe med 
ministrom za kulturo in Danmarks Radio (Danska radiotelevizija) postavljen 
izrecen cilj, izraziti raznolikost, vključuje pa tudi protidiskriminacijsko 
klavzulo, v kateri so omenjeni upodabljanje in vprašanja LGBT: „Danska 
radiotelevizija ponuja široko družbeno pokrivanje Danske in tako izraža 
kulturno raznolikost, pogled na življenje in življenjske razmere v različnih 
delih države […] Programi nikakor ne smejo spodbujati sovraštva na podlagi 
rase, spola, vere, nacionalnosti ali spolne usmerjenosti.“ 333 

Navzočnost vidnih pozitivnih vzornikov LGBT v medijih je seveda zelo 
pomembna. Taki vzorniki so vse bolj razširjeni v nekaterih državah članicah, 
tako na političnem kot tudi kulturnem področju. Dober je primer berlinskega 
župana Klausa Wowereita, ki je bil tudi predsednik nemškega parlamenta v 
letih 2001/2002. Njegova znana javna izjava je bila: „Sem gej, in s tem ni nič 
narobe!“ („Ich bin Schwul – und das ist gut so!“) 

V Grčiji so skupine LGBT ostro protestirale proti odločbi nacionalnega sveta 
radiotelevizije, neodvisnega javnega organa v tej državi, ki je kanalu Mega, 
pomembnemu televizijskemu kanalu, naložila kazen v višini 100 000 EUR, ker 
je predvajal priljubljeno televizijsko nadaljevanko, v kateri sta se poljubljala 
dva moška lika. Državno vrhovno upravno sodišče je decembra 2006 to 
odločbo razveljavilo in presodilo, da je kazen neustavna, saj je prizor zgolj 
odražal „družbeno realnost ene od številnih družbenih skupin, ki sestavljajo 
odprto in demokratično družbo, spoln nagnjenja te skupine pa se ne smejo 
obsojati. 

Na ravni EU so pobude, kot sta sodelovanje Evropske komisije z glasbeno 
televizijsko postajo MTV, vključno z oglasnim sporočilom „Creative 
Competition“ (Ustvarjalni natečaj), ki je bil namenjen mlajšim gledalcem v 
zvezi z rasno diskriminacijo, in letna novinarska nagrada novinarjem, ki 
prispevajo k boljšemu razumevanju raznolikosti in težav diskriminacije, 
dragoceni ukrepi, saj medije izkoristijo za spreminjanje javnih odnosov, 
zaposlene v medijih pa spodbujajo, naj znova premislijo o načinu, na katerega 
prikazujejo pripadnike posebnih družbenih skupin in manjšin.334 

332 A. Tereskinas (2007). „Not Private Enough“: Homophobic and injurious speech in the 
Lithuanian Media. 

333 Pogodba o izvajanju javne službe med dansko radiotelevizijo in ministrom za kulturo 2007–
2010: 2. 

334 Glej http://www.stop-discrimination.info/99.0.html (11. 12. 2008). 
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Sklepne ugotovitve 

Primere homofobičnega govora je mogoče najti v medijih po vsej EU, 
homoseksualnost v različnem obsegu pa je še vedno tabu. Osebe LGBT niso 
dovolj medijsko prepoznavne v EU, čeprav so geji vidnejši od lezbijk ali 
transspolnih oseb..  

Osebe LGBT so tudi žrtve različnih oblik medijske stereotipizacije. Uporaba 
napol erotičnih ilustracij v člankih o pomembnih temah za osebe LGBT 
prispeva k predsodkom in krepi predstavo, da se spolna usmerjenost nanaša le 
na spolno dejavnost in nagnjenja. Novinarjem v EU bi koristilo boljše 
razumevanje vprašanj LGBT za reprezentativno in uravnoteženo poročanje.  

Vendar obstajajo tudi dokazi, da se stvari počasi spreminjajo, in iz nekaterih 
študij je že opazen porast medijskih upodobitev v EU, ki vključujejo bolj 
niansiran in poučen pogled na osebe in vprašanja LGBT. 
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Azil 
Informacije in podatki na tem področju so redki, vendar obstoječe raziskave in 
informacije, zbrane med terenskim delom, opozarjajo na dve skrb vzbujajoči 
področji: obravnavanje spolne usmerjenosti in spolne identitete v azilnem 
postopku ter razmere za prosilce za azil LGBT v azilnih domovih. 

Splošni okvir v zvezi z azilom 

Podrobnejšo analizo splošnega zakonodajnega okvira v zvezi s spolno 
usmerjenostjo in spolno identiteto na področju azila in subsidiarne zaščite je 
mogoče najti v pravni analizi agencije FRA335, v kateri je navedeno, da je 
mogoče v skladu s Konvencijo o statusu beguncev iz leta 1951 (člen 1A(2)) in 
Direktivo Sveta 2004/83/ES osebam LGBT, ki iščejo azil zaradi preganjanja na 
podlagi spolne usmerjenosti, v državah članicah EU priznati status beguncev, ki 
pripadajo „posebni družbeni skupini“.336 

Pravni okvir v državah članicah EU zato dopušča možnost, da se osebam 
LGBT, preganjanim na podlagi spolne usmerjenosti ali spolne identitete, prizna 
status begunca in se jim dodeli azil. V skladu s tem je bil v državah članicah 
EU na tej podlagi azil odobren več osebam LGBT.  

Razpoložljivi podatki kažejo, da je bil osebam LGBT azil odobren v Avstriji, 
Belgiji, na Danskem, v Franciji, Nemčiji, Grčiji, na Madžarskem, v Italiji, 
Luksemburgu, na Nizozemskem, Poljskem, Portugalskem, v Španiji, na 
Švedskem, v Češki republiki in Združenem kraljestvu. Ta seznam ni nujno 
popoln, saj nobena država članica ne zagotavlja statističnega pregleda števila 
primerov, v katerih se azil odobri na podlagi spolne usmerjenosti ali spolne 
identitete. V nekaterih državah članicah (na primer na Cipru, v Franciji, 
Nemčiji in na Slovaškem) ni uradnih podatkov, organi za priseljevanje v 
Estoniji in Latviji337 pa navajajo, da ni bilo nobenih prošenj za azil na podlagi 
spolne usmerjenosti ali spolne identitete. 

Podatki iz drugih držav članic kažejo na več takih primerov. V Belgiji je bilo 
leta 2006 obravnavanih vsaj 116 primerov (status begunca je bil priznan 33 

335 Agencija Evropske unije za temeljne pravice (2008). Homofobija in diskriminacija zaradi 
spolne usmerjenosti in spolne identitete v državah članicah EU: Del I – Pravna analiza, str. 83–
98. 

336 Razen Danske, saj Danska ne priznava homoseksualcev ali transspolnih oseb za „posebni 
družbeni skupini“, ker organi za priseljevanje v pravni praksi ne uporabljajo kategorije 
„posebna družbena skupina“. Vendar je mogoče izdati dovoljenje za prebivanje s „statusom 
zaščite“, če organi za priseljevanje opredelijo obstoj „tveganja usmrtitve ali nehumanega ali 
ponižujočega ravnanja v matični državi“, primerjaj Agencija Evropske unije za temeljne 
pravice (2008), Homofobija in diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti in spolne 
identitete v državah članicah EU: Del I – Pravna analiza. 

337 V Estoniji: Urad za državljanstvo in migracije. V Latviji: Urad za državljanstvo in migracije. 
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osebam), leta 2007 pa vsaj 188 (status begunca je bil priznan 60 osebam).338 Na 
Švedskem je Migrationsvärket [švedski Urad za priseljevanje] leta 2002 ocenil, 
da je prosilcev za azil na podlagi spolne usmerjenosti ali spolne identitete 
približno 300 na leto. Švedski parlament je leta 2005 določil, da se osebam, za 
katere obstaja tveganje, da bodo preganjane zaradi spola ali spolnega nagnjenja, 
lahko prizna status begunca (vladni zakon št. 2005/06:06).339  

Spolna usmerjenost in spolna identiteta v prijavnem postopku 

Študije340 kažejo, da so informacije o spolni usmerjenosti, spolni identiteti in 
razmerah za osebe LGBT v njihovi matični državi iz poročil matičnih držav, ki 
se uporabljajo v postopkih za določanje statusa begunca, pogosto zelo omejene. 
V študijah je prav tako poudarjeno, da se ključno vprašanje v postopkih prošnje 
za azil nanaša na verodostojnost prosilca za azil. V primerih v zvezi s 
preganjanjem na podlagi spolne usmerjenosti ta značilnost sama po sebi postane 
vprašanje kritične presoje, in v več pričevanjih je bilo navedeno, da „tisti, ki 
obravnavajo prošnje za azil, pogosto ne verjamejo, da je prosilec za azil 
resnično LGBT“. Za to sta vsaj dva razloga. Prvič, nekatere identitete, izrazi in 
prakse se štejejo za bolj verodostojne od drugih. Kot ponazarja neki primer iz 
Danske, je lahko sprememba spolnih nagnjenj ali biseksualnost sumljiva: 

„In potem so primeri, v katerih so osebe istospolno usmerjene, in potem nekako niso. 
To je včasih težko oceniti. Imeli smo enega [prosilca], ki je rekel, da je bil 
homoseksualec, da pa zdaj ni več, ker se mu to ne zdi več zabavno. Srečujemo se tudi 
s takimi primeri, in včasih jih je težko resno jemati.“341 (Uslužbenec Urada za 
priseljevanje, Danska) 

 

Podobno lahko nosilci odločanja o azilu dejstvo, da je prosilec poročen ali bil 
poročen, ali da je bil kako drugače v heteroseksualnem odnosu, ali da ima 
otroke, ocenjujejo kot znak heteroseksualnosti. 

Drugič, včasih prosilec ali prosilka za azil ne razkrije svoje spolne usmerjenosti 
do poznejših faz prijavnega postopka zaradi občutljive narave tega vidika, ker je 
to tabu ali zaradi negotovosti glede odzivov organov in osebja (vključno s 

338 Informacije je predložil Generalni komisariat za begunce in osebe brez državljanstva 
(Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides – CGRA). 

339 Švedska, poročilo države. 
340 S. Jivraj, A. de Jong, T. Tauqir (2003). Initial Findings: Identifying the Difficulties 

experienced by Muslim lesbian, bisexual and transgender women in accessing social and legal 
services. London: Safra Project; in 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. Univerza v Köbenhavnu: Oddelek za 
sociologijo. 

341 Navedeno v M. T. Drud-Jensen, S.P. Knudsen (2007). Migrationsvæsenets skab - betingelser 
for ikke-heteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en nutidig dansk 
kontekst. Univerza v Köbenhavnu: Oddelek za sociologijo, str. 132.  
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tolmači).342 To je lahko tudi posledica pomanjkanja informacij o spolni 
usmerjenosti v prijavnem postopku ali dejstva, da vlagatelj prošnje za azil še ni 
razkril istospolne usmerjenosti.343  

Če se spolna usmerjenost omeni pozneje v postopku, lahko organi začnejo 
prosilca(-ko) za azil obravnavati kot nezanesljivega(-o) in trdijo, da si 
„izmišljuje stvari“ za „okrepitev“ primera.344 

Ta vprašanja ne izhajajo nujno iz homofobije ali diskriminacije, temveč kažejo 
na pomanjkanje znanja in orodij za obravnavanje spolne usmerjenosti. Član 
odbora Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande (RFSL) [švedska 
Federacija za pravice lezbijk, gejev, biseksualcev in transspolnih oseb], ki se 
ukvarja z vprašanjem azila, to vprašanje opisuje kot pojav heteronormativnosti: 

 
 
 
 
   

„Dosti je govora o heteronormativnosti in tem, da ni mogoče vedno domnevati, da je 
oseba, ki sedi pred tabo, heteroseksualna […] Dejanski primer je izpraševalec, ki 
postavi vprašanje: ,Ali imate punco?‘. S takim vprašanjem izključite možnost, da imate 
lahko moškega partnerja, če ste prosilec za azil moškega spola. […] So pa tudi drugi 
primeri, ko npr. izpraševalec izjavi, da je čudno, da ste šli v park vzpostavljat stike z 
drugimi homoseksualci […] To kaže, da se vam niti sanja ne, kako se homoseksualci 
družijo in navezujejo stike.“ (Član odbora Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande 
(RFSL) [švedska Federacija za pravice lezbijk, gejev, biseksualcev in transspolnih 
oseb])345 

 

Diskriminacija se lahko dogaja tudi med azilnimi postopki. Na Madžarskem je 
Urad za priseljevanje med letoma 2004 in 2007 zahteval mnenje psihiatričnega 
izvedenca o spolni usmerjenosti prosilcev za azil. V drugih azilnih primerih, na 
primer tistih na podlagi verskega ali političnega preganjanja, tako strokovno 

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. London: 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. Univerza v Köbenhavnu: Oddelek za sociologijo. 

343 Navedeno v A. Webster (2008), na voljo na naslovu 
http://www.divamag.co.uk/diva/features.asp?AID=3139 (25. 7. 2008). 

344 M. T. Drud-Jensen, S. P. Knudsen (2007). Migrationsvæsenets skab - betingelser for ikke-
heteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en nutidig dansk kontekst. 
Univerza v Köbenhavnu: Oddelek za sociologijo. 

345 Navedeno v M. T. Drud-Jensen, S. P. Knudsen (2007). Migrationsvæsenets skab - betingelser 
for ikke-heteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en nutidig dansk 
kontekst. Univerza v Köbenhavnu: Oddelek za sociologijo.  
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mnenje ni bilo potrebno.346 V Sloveniji trenutno še poteka pritožbena zadeva v 
zvezi z gejevskim parom s Kosova. Par je v intervjuju za revijo LGBT Narobe 
pojasnil, da so bili prvi stiki s policijo spodbudni in razumevajoči, nato pa sta se 
v azilnem domu v Ljubljani med zaslišanjem počutila kot kriminalca.347 
Zaslišali so ju ločeno, in podrobno sta morala opisati, kako je bil eden od njiju 
večkrat posiljen. Bojita se, da so njuno prošnjo zavrnili, ker nista znala natančno 
odgovoriti na vprašanje, kdaj se je končala vojna na Kosovu in kakšna je bila 
temperatura na dan posilstva. Poleg tega naj bi jima neka članica osebja v 
azilnem domu dejala, da je homoseksualnost mogoče pozdraviti s terapijo. 
Primer mogočega policijskega nasilja na podlagi sovraštva zoper ta kosovski 
par še vedno preučuje varuhinja človekovih pravic. 

Dobra praksa: Migrationsvärket [švedski Urad za priseljevanje] je preučil 
potrebe ranljivih skupin in iz njih izhajajoče obveznosti za organe in institucije, 
vključene v prijavni postopek. Od leta 2004 se člani osebja, ki obravnavajo 
prosilce za azil in sodelujejo v postopkih za določanje statusa, udeležujejo 
usposabljanja o spolnem vidiku in spolni usmerjenosti, ki je del programa 
Urada za „zagotavljanje kakovosti“. Riksförbundet För Sexuellt 
Likaberättigande (RFSL) [švedska Federacija za pravice lezbijk, gejev, 
biseksualcev in transspolnih oseb] je sodelovala pri razvoju usposabljanja.348  

 

Dobra praksa: v Belgiji se v uradu Commissariat Général aux Réfugiés et aux 
Apatrides [Generalni komisariat za begunce in osebe brez državljanstva] en član 
osebja ukvarja izključno s prošnjami za azil na podlagi spola ali spolne 
usmerjenosti, smernice glede prošenj za azil na podlagi spolne usmerjenosti pa 
so bile pripravljene v sodelovanju s skupinami LGBT.349 

Razmere v azilnih domovih 

Še eno skrb vzbujajoče področje so razmere za prosilce za azil LGBT v azilnih 
domovih. Kot ponazarja naslednji navedek osebja danskega Rdečega križa, je 
lahko življenje v azilnih domovih za osebe LGBT še posebno težko. 

346 Lilla Farkas. Thematic Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual 
Orientation, Hungary. April 2008, na voljo na naslovu http://www.fra.europa.eu.   

347 R. Kuhar (2007). Svojega življenja ne bi spremenil za deset vaših normalnih življenj. Narobe 2, 
http://www.narobe.si/stevilka-2/intervju-s-kadrijem-in-demirjem.html (10. 3. 2008). 

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

on Grounds of Sexual Orientation, Belgium. April 2008, na voljo na naslovu 
http://www.fra.europa.eu. 
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„[Prosilci za azil LGBT] so tisti, ki tukaj najtežje živijo, ki skrivajo nekaj zelo 
pomembnega.“ (Osebje Rdečega križa, azilni dom Sandholm, Danska)350  

 

Na voljo so dokazi, da se prosilci za azil LGBT spopadajo s socialno 
izoliranostjo in pomanjkanjem informacij v azilnih domovih.351 Poleg tega je v 
njih razširjeno verbalno, fizično in spolno nasilje, saj večposteljne sobe in 
zmogljivosti ne omogočajo zasebnosti, njeno pomanjkanje pa prispeva k 
marginalizaciji in nadlegovanju, ki ga izvajajo drugi prosilci za azil. Prosilci za 
azil LGBT so lahko socialno marginalizirani, saj pogosto nimajo družinske ali 
družbene mreže, ki bi jih podpirala. Poleg tega prosilci za azil LGBT pogosto 
ne navežejo stikov – ali tega nočejo storiti – z osebami iz svoje matične države 
ali regije, da jim ni treba razkriti svoje istospolne usmerjenosti. Poleg tega so na 
voljo nekateri dokazi, da je spolna segregacija v azilnih domovih lahko posebno 
težavna v zvezi s transspolnimi osebami.352 

V ponazoritev, Litovska gejevska liga (LGL) je med intervjujem navedla primer 
nekega ukrajinskega državljana, ki je zaprosil za azil v Litvi, ker so ga zaradi 
homoseksualnosti preganjali. V azilnem domu so ga drugi prosilci za azil 
pretepali in mu grozili. Po pomoč se je obrnil na LGL in nato zapustil Litvo, ker 
se je bal za svojo varnost.353 

Dobra praksa: na Švedskem je Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande 
(RFSL) [švedska Federacija za pravice lezbijk, gejev, biseksualcev in 
transspolnih oseb] navzoča v azilnih domovih in v njih razdeljuje letake v 
različnih jezikih, na katerih so opisani možnosti za svetovanje osebam LGBT, 
postopek vloge prošnje za azil ter spolna usmerjenost in spolna identiteta v 
povezavi z azilom in pravicami LGBT. RFSL zagotavlja tudi svetovanje.354 

 

Dobra praksa: na Švedskem prosilci za azil niso prisiljeni živeti v azilnih 
domovih. Migrationsvärket [švedski Urad za priseljevanje] jim lahko priskrbi 

350 Navedeno v M. T. Drud-Jensen, S. P. Knudsen (2007). Migrationsvæsenets skab - betingelser 
for ikke-heteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en nutidig dansk 
kontekst. Univerza v Köbenhavnu: Oddelek za sociologijo, str. 5.  

351 K. Dolk, A. Schwanter (2007). Homosexualität und (Abschiebungs) Schutz in Deutschland. 
Köln: prispevek na konferenci organizacije Amnesty International na sestanku združenja 
LSVD leta 2007. 

352 M. T. Drud-Jensen, S. P. Knudsen (2007). Migrationsvæsenets skab - betingelser for ikke-
heteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en nutidig dansk kontekst. 
Univerza v Köbenhavnu: Oddelek za sociologijo. 

353 Terenski sestanek z Litovsko gejevsko ligo (13. marca 2008). 
354 Glej http://www.rfsl.se/?p=629 (24. 10. 2008). 
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nadomestno nastanitev. Poleg tega si lahko prosilci za azil poiščejo svojo 
nastanitev, ki pa jo morajo plačevati sami iz zelo skromne mesečne podpore.355 

Sklepne ugotovitve  

Vse države članice načeloma priznavajo preganjanje na podlagi spolne 
usmerjenosti in spolne identitete kot veljaven razlog za azil. V številnih državah 
članicah pa postopki prošnje za azil v zvezi z osebami LGBT ostajajo nejasni.  

Osebe LGBT se spopadajo s posebnimi težavami v postopku prošnje za azil, saj 
je javnim organom težko odprto predstaviti intimne informacije, informacije o 
spolnosti in tabujih. Poleg tega osebje in tehnike intervjujev pogosto ne 
priznavajo te težave. Seznanjenost organov z razmerami, v katerih se znajdejo 
osebe LGBT v matičnih državah, ki je podlaga za opredelitev statusa begunca, 
je pogosto površna. 

Številni prosilci za azil LGBT so bili zavrnjeni bodisi ker se je njihova trditev o 
homoseksualni usmerjenosti štela za nezanesljivo bodisi ker se je štelo, da lahko 
v matični državi živijo kot homoseksualci „zasebno“ (tj. ne razkrijejo istospolne 
usmerjenosti).  

Prosilci za azil LGBT v azilnih domovih nimajo dovolj informacij in so lahko 
zaradi svoje spolne usmerjenosti ali spolne identitete žrtve socialne izoliranosti 
in zlorab. 

355 Glej 
http://www.migrationsverket.se/index.jsp?news/getArticleList.do?name=faq&ldid=17&nolist=t
rue (24. 10. 2008). 
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Večplastna diskriminacija  
Pripadnost manjšini znotraj manjšine pomeni posebne težave v raznoliki družbi, 
in če ima posameznik več kot eno manjšinsko značilnost, je lahko izpostavljen 
večjemu tveganju diskriminacije. Temnopolti gej je lahko na primer žrtev 
diskriminacije zaradi svoje „rase“ in spolne usmerjenosti.   

V tem razdelku so opisana vprašanja, ki vplivajo na osebe LGBT, ki so 
invalidne, pripadajo etnični manjšini in/ali so starejše. Invalidnost, starost, 
etnična pripadnost in rasa – ti razlogi so bili izbrani, ker so bili najpogosteje 
opredeljeni v raziskavah in intervjujih z nevladnimi organizacijami LGBT in 
nacionalnimi organi za enakost.    

Opredelitev okvira večplastne diskriminacije  

Večplastna diskriminacija je razmeroma nov pojav v evropskih razpravah o 
enakem obravnavanju in protidiskriminaciji ter zato tudi na področju LGBT. 
Kot je bilo ugotovljeno v nedavnem poročilu Evropske komisije356, „je poleg 
nepriznavanja raznovrstnih identitet splošno razširjeno tudi nepoznavanje 
različnih kultur, osebnih značilnostih in življenjskih slogov“. Intervjuji z 
nevladnimi organizacijami LGBT v vseh državah članicah so pokazali, da so 
znanje in dejavnosti na tem področju razmeroma omejeni. Kljub temu se 
nevladne organizacije LGBT vse bolj zavedajo, da lahko njihovi člani 
doživljajo diskriminacijo na podlagi dveh ali več razlogov. Vendar pa se 
sprejme razmeroma malo ukrepov, ki so neposredno usmerjeni v boj proti 
tovrstni diskriminaciji. 

Intervjuji z nacionalnimi organi za enakost v vseh državah članicah kažejo, da 
primere obravnavajo zlasti z uporabo pristopa na podlagi „enega razloga“357. To 
delno pojasnjujejo vrzeli v nacionalni zakonodaji, ki ovirajo pristop na podlagi 
več razlogov, in dejstvo, da se taktično šteje, da pristop na podlagi „enega 
razloga“ vodi k uspešnemu končanju sodnih postopkov. Poleg tega je včasih 
težko opredeliti, katere vrste diskriminacije se dogajajo:    

356 Evropska komisija (2007). Tackling Multiple Discrimination. Practices, policies and laws 
(Spopadanje z raznovrstno diskriminacijo. Prakse, politike in zakoni), str. 39. 

357 Terenski sestanki z nacionalnimi organi za enakost v EU, ki so potekali od marca do 
maja 2008. 
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„Obravnavali smo primer moškega, ki je bil nadlegovan na delovnem mestu. Mislili 
so, da je gej, ker je bil zelo ženstven. Težko se je bilo odločiti, kdo naj prevzame 
primer, saj se je nanašal na spol in spolno usmerjenost“. (HomO, varuh človekovih 
pravic za diskriminacijo na podlage spolne usmerjenosti, Švedska)358 

Na podlagi intervjujev z različnimi nacionalnimi organi za enakost je mogoče 
navesti naslednje organe, ki pri svojem delu prednostno obravnavajo večplastno 
diskriminacijo: Komisija za enako obravnavanje (Nizozemska), organ za 
enakost (Irska), Nacionalni svet za boj proti diskriminaciji (Romunija) in 
Danski inštitut za človekove pravice.359 V romunski zakonodaji se dejstvo, da 
je neka oseba diskriminirana iz več kot enega razloga, upošteva za oteževalno 
okoliščino.360 Na Irskem so na voljo podrobni statistični podatki o primerih, ki 
vključujejo diskriminacijo iz več kot enega razloga, vključno s kombinacijo 
spolne usmerjenosti in drugih razlogov.361 

Na voljo je zelo malo podatkov o izkušnjah oseb LGBT z večplastno 
diskriminacijo v EU. Glede na Nacionalni organ za invalidnost (2005) na 
Irskem je „biti sprejeti član neke subkulture ključno za proces spoštovanja 
lastne identitete in družbene vloge“362. Izključenost iz katere koli subkulture ali 
manjšinske skupnosti lahko člane več identitetnih skupin postavi v ranljiv 
položaj in jih pripelje do oblikovanja lastnih skupnosti. Poleg tega v skladu s 
poročilom Evropske komisije363 pristop na podlagi enega razloga morda ne 
izraža realnosti diskriminacije, kot jo doživljajo posamezniki z več identitetami. 

Dobra praksa: nevladna organizacija LGBT Cultuur en Ontspannings-
Centrum [COC Nizozemska] je med intervjujem poudarila, da je ustanovila 
posebne skupine za invalidne osebe LGBT in da sodeluje z organizacijami za 
ostarele. V mestu Nijmegen je odprla kavarno za duševno prizadete geje in 
lezbijke.364 Več organizacij civilne družbe je s pomočjo vladnega financiranja 
začelo izvajati še en nizozemski projekt v zvezi z ostarelimi osebami LGBT. V 
projektu so opredeljene potrebe starejših oseb LGBT, zlasti v zvezi s socialnim 
in zdravstvenim varstvom.365 

358 Evropska komisija (2007). Tackling Multiple Discrimination. Practices, policies and laws 
(Spopadanje z raznovrstno diskriminacijo. Prakse, politike in zakoni), str. 44.  

359 Terenski sestanek s Komisijo za enako obravnavanje (Nizozemska, 31. marca 2008), organom 
za enakost (Irska, 3. aprila 2008), Danskim inštitutom za človekove pravice (Danska, 
23. aprila 2008) in Nacionalnim svetom za boj proti diskriminaciji (Romunija, 7. aprila 2008). 

360 Terenski sestanek z Nacionalnim svetom za boj proti diskriminaciji (Romunija, 
7. aprila 2008). 

361 Terenski sestanek z organom za enakost (Irska, 3. aprila 2008). 
362 National Disability Authority (2005). Disability and Sexual Orientation: A Discussion Paper. 

Dublin: NDA, str. 14.  
363 Evropska komisija (2007). Tackling Multiple Discrimination. Practices, policies and laws 

(Spopadanje z raznovrstno diskriminacijo. Prakse, politike in zakoni). 
364 Terenski sestanek z organizacijo COC (Nizozemska, 31. marca 2008). 
365 Terenski sestanek z organizacijo COC (Nizozemska, 31. marca 2008). 
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Pilotni projekti za mlade osebe LGBT, ki ne pripadajo nizozemski etnični 
skupnosti, potekajo v Amsterdamu, Rotterdamu, Haagu in Tilburgu ter se 
osredotočajo na odpravo izoliranosti in zagotavljanje svetovanja, podpore in 
zatočišča.366 

Biti LGBT in pripadnik(-ica) etnične manjšine  

Dvojni manjšinski status oseb LGBT se izraža različno in povzroča zapletene 
težave. Proces razkritja istospolne usmerjenosti je lahko za osebo LGBT iz 
etnične manjšine posebno težaven v njegovi/njeni skupnosti, kot je med 
intervjujem potrdil predstavnik neke nevladne organizacije iz Romunije, ki je 
povedal, da je „razkritje istospolne usmerjenosti v romski skupnosti izjemno 
težko“367.   

Še ena težava, ki izhaja iz dvojnega manjšinskega statusa, je povečano tveganje 
kaznivih dejanj iz sovraštva, katerih motiva sta rasizem in spolna usmerjenost 
žrtve.  

„Glede na del Berlina, v katerem sem, jih enkrat dobim po gobcu, ker sem tujec, 
drugič pa zato, ker sem teta (žargon za poženščeno transspolno osebo ali geja).“ 
(Transspolna oseba, Nemčija)368 

 

 

V neki kvalitativni študiji na Danskem so anketiranci LGB opozorili na težavo, 
kako uskladiti status pripadnika etnične ali verske manjšine in status LGBT.369 
Nacionalna organizacija za geje in lezbijke iz Danske je leta 2005 ustanovila 
Salon Oriental, skupino za osebe LGBT, ki pripadajo etničnim manjšinam, da 
bi obravnavali to težavo. Sabaah, neka druga nevladna organizacija, je za 
področja skrbi za osebe LGBT, ki pripadajo etničnim manjšinam, opredelila 
„identiteto, razkritje istospolne usmerjenosti, religijo, osamljenost, družinske 
konflikte, odzive staršev, razmerja in gejevsko sceno“370. Poleg tega je bila 

366 Terenski sestanek z organizacijo COC (Nizozemska, 31. marca 2008). 
367 Terenski sestanek z organizacijo Accept (Romunija, 7. aprila 2008). 
368 BERLIN JOURNAL. Gay Muslims Pack a Dance Floor of Their Own. Objavljeno: 

1. januarja 2008, na voljo na naslovu 
http://www.nytimes.com/2008/01/01/world/europe/01berlin.html?n=Top/Reference/Times%20
Topics/Subjects/R/Religion%20and%20Belief (31. 7. 2008).  

369 C. Osander (2005). Københavnerliv - en interviewundersøgelse med homoseksuelle med 
minoritetsetnisk baggrund. Köbenhavn: Nacionalna organizacija za geje in lezbijke. 

370 Več informacij je na voljo na naslovu 
http://sabaah.dk/web/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=47 
(20. 8. 2008). 
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objavljena knjiga, v kateri so zbrani intervjuji z geji in lezbijkami, ki pripadajo 
etnični manjšini.371  

Nekatere osebe LGBT, ki pripadajo etnični manjšini, v širši skupnosti LGBT 
zaradi svoje zaznane etnične pripadnosti doživljajo rasizem in seksualizacijo, v 
skupnostih etničnih manjšin pa homofobijo. 

Glede na projekt Safra372 iz Združenega kraljestva, ki ga vodijo muslimanske 
ženske LBT, katerim je tudi namenjen, so številne od teh žensk socialno 
izolirane, saj kljub temu da se opredeljujejo kot lezbijke, biseksualke ali 
transspolne osebe, ne sodelujejo na osrednji gejevski sceni, ker je pretežno bela 
in so njene družbene dejavnosti pogosto povezane z alkoholom. Poleg tega so 
lahko rasizem, islamofobija in kulturna neobčutljivost na sami gejevski sceni 
dejavniki odtujevanja. Zato številne muslimanske ženske LBT ne čutijo 
pripadnosti niti skupnosti LGBT niti muslimanskim skupnostim. 

Dobra praksa: nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z večplastno 
diskriminacijo Sabaah je organizacija civilne družbe, osredotočena na osebe 
LGBT iz etničnih manjšin na Danskem. Ustanovljena je bila za oblikovanje 
socialne mreže, ki osebe LGBT iz etničnih manjšin podpira pri reševanju težav, 
s katerimi se spopadajo pri združevanju svoje spolne identitete in pripadnosti 
etnični manjšini.  

 

Dobra praksa: dokumentarni film o osebah LGBT iz skupnosti etničnih 
manjšin „Moja sestra Zahra“ je dokumentarni film, ki ga je posnela Saddie 
Choua v Belgiji. Govori o Zahri, lezbijki, ki odrašča v muslimanski družini. 
Dokumentarni film se prikazuje v srednjih šolah, sledijo pa mu razprave, 
strukturirane na podlagi metodologije, ki jo je razvila flamska krovna 
organizacija LGBT „Holebifederatie“. Pobudo podpira flamska vlada.373 

 
Biti invalidna oseba LGBT 

Biti gej in invalid je še ena kombinacija, ki zahteva posebno pozornost. 
Pomanjkanje dostopnosti je lahko resna ovira za življenja in potrebe oseb 
LGBT, ki pogosto vpliva na njihovo sposobnost sklepanja prijateljstev ali 
spoznavanja partnerjev. Glede na neko nemško študijo se ne le pogosto 
zanemarja seksualnost invalidnih oseb (ali se predpostavlja, da je nimajo), 

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

372 Več informacij je na voljo na naslovu http://www.safraproject.org (1. 8. 2008). 
373 Belgija, poročilo države. 
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temveč navezovanje stikov z morebitnimi partnerji otežujejo tudi težave z 
mobilnostjo in diskriminacija v sami skupnosti LGBT.374 

„Včasih je resnično težko biti gej in invalid, zlasti kar zadeva dostopnost. Na splošno 
se je izjemno težko gibati po mestu, in v smislu spoznavanja ljudi je dejanska težava 
to, da ni enega prostora, ki je dostopen in gejevski ali le do gejev prijazen. Seveda je 
zelo težko postati del skupnosti, do katere nimaš dostopa.“ (22-letna Maya, 
Danska)375 

 

V dveh irskih študijah376 o invalidnih osebah in mladih osebah LGB so 
anketiranci poročali o izkušnjah s homofobijo v invalidskih organizacijah in 
skupnostih ter iz predsodkov izhajajočih stališčih in obnašanju do invalidnih 
oseb v skupnosti LGB.377 V britanskem poročilu države je bilo ugotovljeno 
splošno pomanjkanje priznavanja težav, interesov in potreb glede seksualnosti 
pri invalidnih osebah v Združenem kraljestvu, zlasti med osebami z resnejšimi 
oblikami prizadetosti. Pri invalidnih osebah LGBT je še zlasti velika verjetnost, 
da bodo marginalizirane.378 

Biti starejša oseba LGBT 

Kombinacija starosti in spolne usmerjenosti lahko poveča ranljivost oseb 
LGBT: 

374 T. Rattay (2007). Volle Fahrt voraus – Lesben und Schwule mit Behinderung. Berlin: 
Querverlag. 

375 Evropska komisija (2007).Tackling Multiple Discrimination. Practices, policies and laws 
(Spopadanje z raznovrstno diskriminacijo. Prakse, politike in zakoni), str. 40.  

376 K. Zappone (ur.) (2003). Re-thinking Identity The Challenge of Diversity; študijo je naročil 
skupni forum za enakost in človekove pravice (Joint Equality and Human Rights Forum). O 
kombinaciji invalidnosti in spolne usmerjenosti glej tudi Zappone: Brothers, Michael (2003). 
It’s not just about Ramps and Braille: Disability and Sexual Orientation, str. 49–69. O 
kombinaciji starosti in spolne usmerjenosti glej Loudes, Christine (2003): Learning to grow up. 
Young Lesbians, Gay and Bisexual People in Northern Ireland. 

377 K. Zappone (ur.) (2003). Re-thinking Identity The Challenge of diversity; študijo je naročil 
skupni forum za enakost in človekove pravice (Joint Equality and Human Rights Forum), 
str. 147; in National Disability Authority (2005): Disability and Sexual Orientation: A 
Discussion Paper. Dublin: NDA. 

378 Glej na primer Neal, C. in Davies, D. (2000) (ur.). Issues in Therapy with lesbian, gay, 
bisexual and transgender clients. Pink Therapy series 3. 
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„Ne zanikam [da sem gej], če me kdo neposredno vpraša, in Panbladet (gejevska 
revija) vedno leži na mizi. Drugače pa to ni kraj, kjer lahko odprto govoriš o svoji 
spolnosti. Razširile bi se govorice. Seveda bi bilo varneje in prijazneje, če bi živel z 
drugimi homoseksualci.“379 (73-letni moški, Danska) 

 

 

Glede na nevladno organizacijo LGBT GLEN se na Irskem istospolna razmerja 
v domovih za ostarele pogosto ne priznavajo, starejše osebe LGBT pa so 
pogosto tiho in izolirane iz strahu pred diskriminacijo in socialno 
izoliranostjo.380 Na primer, varovanec doma, ki žaluje za partnerjem, se ne more 
po pomoč obrniti na institucionalno ali podporno mrežo.381 Neka nemška 
študija382 je pokazala, da se osebe LGBT v domovih za nego ostarelih srečujejo 
z negativnimi stereotipi, ki jih izražajo člani osebja in drugi varovanci doma. 

Dobra praksa: Oddelek za gerontologijo z Univerze v Köbenhavnu je leta 
2008 izvedel raziskovalni projekt za razvoj strategije za izboljšanje raznolikosti 
v zdravstvenem varstvu starejših oseb, ki se je osredotočal na starejše 
homoseksualce in biseksualce.383 

Sklepne ugotovitve  

Osebe z raznovrstnimi identitetami lahko trpijo zaradi socialne izoliranosti, ki 
lahko povzroči dodatne težave, vendar pa lahko eventualno povzroči 
oblikovanje skupnosti in nevladnih organizacij, ki pokrivajo „raznovrstne 
podlage“. 

Osebe LGBT, ki so invalidi, starostniki ali pripadniki etničnih/verskih manjšin, 
različno doživljajo diskriminacijo in izključenost. Pripadniki etnične manjšine 
so lahko izpostavljeni diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti ali spolne 
identitete v svojih skupnostih etničnih manjšin in diskriminaciji na podlagi rase 
ali etnične pripadnosti v skupnosti LGBT. Invalidne osebe LGBT lahko 
doživijo „aseksualizacijo“, ki jo med drugim povzročijo negovalci in člani same 
skupnosti LGBT. Poleg tega nedostopna prizorišča, bari in zbirališča LGBT 
invalidnim osebam LGBT otežujejo sodelovanje v življenju skupnosti LGBT. 

379 Navedeno v L. E. Frank: Leif i Lyngby. V: Panbladet, november 2004, str. 10.  
380 Terenski sestanek z organizacijo GLEN (Irska, 3. aprila 2008). 
381 Terenski sestanek z organizacijo GLEN (Irska, 3. aprila 2008). 
382 Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des Landes Nordrhein-Westfalen 

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

383 Danska, poročilo države. 

 113 

                                                      

Nep
rev

erj
en

 pr
ev

od



Nekatere osebe LGBT so v domovih za oskrbo izpostavljene socialni 
izoliranosti in stereotipizaciji, ki jo zakrivijo osebje in drugi varovanci.  

 114 

Nep
rev

erj
en

 pr
ev

od



DEL II: Transspolne osebe: posebna 
vprašanja    
V tem razdelku je predstavljen pregled položaja transspolnih oseb v EU v zvezi 
s transfobijo in diskriminacijo.  

Kaj je transfobija?  

Transfobija, redko uporabljen izraz, se pogosto nanaša na širše razprave o 
homofobiji.384 Trenutno je transfobijo mogoče opisati kot neracionalen strah 
pred spolnim nekonformizmom ali spolno transgresijo, kot je strah pred 
možatimi ženskami, ženstvenimi moškimi, osebami, ki se oblačijo kot 
pripadniki nasprotnega spola (cross-dressers), transspolniki, transseksualci in 
drugimi, ki se ne prilegajo obstoječemu spolnemu stereotipu o svojem 
biološkem spolu, ali odpor do njih. Uporaba besede „fobija“ v tej zvezi ne 
pomeni, da transfobična oseba in/ali žrtev transfobije trpita zaradi neke 
motnje.385  

Transfobija ima lahko več oblik: osebna transfobija se nanaša na osebo ali 
določeno skupino oseb s transfobijo. Doživeti jo je mogoče kot nasilje in/ali 
eksplicitno diskriminacijo („ne bomo vas zaposlili, ker ste trans“) ali 
eksplicitno izključevanje („transosebam vstop prepovedan“). 
Institucionalizirana transfobija je posrednejša oblika izključevanja („nič 
nimamo proti transspolnim osebam, vendar morajo vse deklice nositi krila/ne 
morete spremeniti rojstnega lista/rekli vam bomo gospod, ker na vaši osebni 
izkaznici piše, da ste moški“). Ne nazadnje, ponotranjena transfobija je 
zavestno ali podzavestno prepričanje transspolnih oseb, da so v nekem smislu 
manjvredne.386  

Pravno varstvo387   

Podrobna analiza pravnega varstva, ki je za transspolne osebe določeno v 
zakonodaji EU in nacionalni zakonodaji, je na voljo v objavljenem poročilu 
agencije FRA „Homofobija in diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti v 

384 Evropski parlament je 16. januarja 2006 sprejel resolucijo o homofobiji v Evropi, v kateri je 
bila v izraz „homofobija“ vključena diskriminacija na podlagi spolne identitete. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do;jsessionid=4DB2429ABF36AA0D33AF2F8C0
9062763.node2?type=TA&language=SL&reference=P6-TA-2006-0018 (12. 12. 2008).  

385 Hill, D. in Willoughby, B. (2005). The Development and Validation of the Genderism and 
Transphobia Scale. V: Sex Roles. Let. 53, št. 7–8, oktober 2005, Nizozemska: 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. DIHR.  

387 Ta razdelek temelji na poročilu „Homofobija in diskriminacija zaradi spolne usmerjenosti in 
spolne identitete v državah članicah EU: Del I – Pravna analiza“, FRA, 2008, str. 123–
137, 153–154.  
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državah članicah EU: Del I – Pravna analiza“. Tukaj je predstavljen kratek 
pregled, da se bo uporabil kot ozadje za preostala vprašanja, obravnavana v tem 
razdelku. V državah članicah EU je mogoče najti tri glavne oblike zaščite pred 
diskriminacijo na podlagi transspolnosti.  

Prvič, diskriminacija na podlagi transspolnosti je mogoče razlagati, kot da 
spada na področje diskriminacije na podlagi spola v okviru instrumentov, ki 
prepovedujejo diskriminacijo med moškimi in ženskami. V to kategorijo se 
uvršča trinajst držav članic EU (Belgija, Danska, Francija, Irska, Italija, 
Latvija388, Nizozemska389, Avstrija390, Poljska, Slovaška391, Finska, 
Švedska in Združeno kraljestvo392). 

Drugič, razlagati jo je mogoče v okviru diskriminacije na podlagi spolne 
usmerjenosti. V to kategorijo spadata dve državi članici (Nemčija393 in 
Španija). 

Tretjič, razlagati jo je mogoče tako, kot da spada v splošno prepoved 
diskriminacije brez vsake izrecne omembe spola ali spolne usmerjenosti kot 
nedovoljenih razlogov. Rezultat je stanje pravne negotovosti v zvezi z natančno 
zaščito transspolnih oseb pred diskriminacijo. V to kategorijo spada enajst 
držav članic (Bolgarija, Češka republika, Estonija, Grčija, Ciper, Litva, 
Luksemburg, Malta, Portugalska, Romunija in Slovenija). 

Ne nazadnje, Madžarska obravnava diskriminacijo, ki temelji na 
transspolnosti, kot diskriminacijo na podlagi spolne identitete v skladu z 
zakonom o enakem obravnavanju.394 

388 Latvija/Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departaments/A42229505 SKA – 5/2008 (14. 1. 2008). 

389 Pritožbeno sodišče Leeuwarden, 13. 1. 1995, NJ 1995 št. 243, in, na primer, mnenji ETC 
1998-12 in 2000-73. 

390 Avstrija/Erläuterungen [Pojasnjevalne opombe]/RV 415dB XXIII. GP, na voljo na naslovu 
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/I/I_00415/fname_096505.pdf (8. 1. 2008) (pojasnila, 
priložena vladnemu zakonu za izvajanje Direktive Sveta 2004/113/ES, ki prepoveduje 
diskriminacijo med moškimi in ženskami pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi). 

391 Člen 6(3)a. Slovaška/Antidiskriminačný Zákon 365/2004 (20. 5. 2004). 
392 V Veliki Britaniji so ustrezne določbe vključene v zakon o spolni diskriminaciji iz leta 1975 

(ZSD), kakor je bil spremenjen z uredbami o spolni diskriminaciji (spremembi spola) iz leta 
1999. Na Severnem Irskem je varstvo določeno v odredbi o spolni diskriminaciji (NI) iz leta 
1976 (OSD), kakor je bila spremenjena z uredbami o spolni diskriminaciji (spremembi spola) 
(NI) iz leta 1999. 

 Prav tako v Združenem kraljestvu, kjer lahko oseba pridobi potrdilo o priznanju spola (Gender 
Recognition Certificate) na podlagi zakona o priznavanju spola iz leta 2004 (Gender 
Recognition Act 2004), bi bilo nezakonito diskriminirati drugače kot na podlagi, ki bi zakonsko 
veljala za vse druge osebe njenega ali njegovega privzetega spola. (Obstaja izjema: 
organizirana verska instutucija lahko diskriminira, če obstajajo pravi verski razlogi za zavrnitev 
zaposlitve transspolne osebe, čeprav ima ta oseba potrdilo o priznanju spola). 

393 Glej obrazložitveni memorandum k splošnemu zakonu o enakem obravnavanju: Bundestag, 
publikacija št. 16/1780, str. 31.  

394 Transspolne osebe so lahko zaščitene pred diskriminacijo kot tako, kadar se z njimi ravna 
drugače kot z drugimi osebami istega spola ali privzetega spola. Na Madžarskem zakon o 
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Kategorizacija diskriminacije transspolnih oseb 

 
 

Odnosi do transspolnih oseb 

 Insert translation  Insert translation 
Country Results Rezultati držav Lithuania Litva 
The Netherlands  Nizozemska Italy Italija 
Sweden Švedska Finland Finska 
Denmark Danska Portugal Portugalska 
Austria Avstrija Slovenia Slovenija 
Belgium Belgija Estonia Estonija 
Spain Španija Hungaria Madžarska 
Germany Nemčija Slovakia Slovaška 
Luxembourg Luksemburg Bulgaria Bolgarija 
France Francija Greece Grčija 
United Kingdom Združeno kraljestvo Cyprus Ciper 
European Union (27) Evropska unija (27) Latvia Latvija 
Ireland Irska Romania Romunija 
Czech Republic Češka republika Malta Malta 
Sex discrimination Spolna diskriminacija 
Sexual orientation discrimination Diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti 
Legal uncertainly Pravna negotovost 
Sexual identify discrimination Diskriminacija na podlagi spolne identitete 

enakem obravnavanju (Madžarska/2003 évi CXXV Törvény/28. 12. 2003) vključuje spolno 
identiteto kot enega od razlogov za diskriminacijo (člen 8-n), Madžarska/2003 évi CXXV 
Törvény/28. 12. 2003). 
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Za Evropo je na voljo zelo malo znanstvenih podatkov o družbenih odnosih do 
transspolnih oseb. Vendar je na voljo nekaj evropskih raziskav, ki glavno 
pozornost namenjajo izkušnjam transspolnih oseb, ki so bile žrtve transfobičnih 
odnosov, v zvezi s sektorjem zdravstvenega varstva (glej razdelek o 
zdravstvenem varstvu). V nekaterih državah članicah so na voljo podobne 
raziskave za druge sektorje; navedene so v ustreznih razdelkih.395 

Nekatere raziskave o negativnih odnosih do transspolnih oseb, na primer 
študija396, v kateri je sodelovalo 151 študentov psihologije in strojništva iz 
Velike Britanije, in druga študija, ki je zajela 407 dodiplomskih in 
podiplomskih študentov, kažejo, da se zdi transfobija med drugim tesno 
povezana z religioznimi, avtoritarnimi in heteroseksističnimi odnosi, 
prepričanjem o biološki podlagi spolne identitete in maloštevilnimi stiki s 
spolnimi manjšinami. 

Večina raziskav o transspolnih osebah je bila omejena na zdravstvene vidike 
spolne identitete in spremembe spola. Vendar so bile v več evropskih državah 
opravljene raziskave, ki so se nanašale izključno na transfobijo in med katerimi 
je najbolj znana študija „Engendered Penalties“397, ki je zajela 872 
samoopredeljenih transspolnih anketirancev, rezultati teh študij pa so zelo 
podobni. Osnovne ugotovitve te raziskave so pokazale na slab položaj 
transspolnih oseb v vseh teh državah. Leta 2007 je bila opravljena evropska 
študija398, v kateri je bilo zbranih veliko podatkov o 2 700 transspolnih osebah 
v Evropi, vendar so bila do zdaj na voljo le sredstva za omejeno analizo teh 
podatkov o pravnem položaju in stanju v zdravstvenem varstvu. V pregledu 
raziskav je bila poudarjena usmeritev k pripravljenosti, opraviti 
visokokakovostne in finančno dobro podprte raziskave v državah članicah z 
močnim transspolnim gibanjem, kot sta Združeno kraljestvo in Finska. Za 
velike dele Evrope, zlasti južne in vzhodne dele EU, ni na voljo nobene 
objavljene znanstvene raziskave o transfobiji.  

Na ravni držav članic so bile najizčrpnejše raziskave o družbenih odnosih 
opravljene na Škotskem, kjer so bila vprašanja o transspolnih osebah vključena 
v obsežno znanstveno raziskavo, ki je temeljila na vzorcu 1 594 odraslih 

395 Justus Eisfeld (2008). The situation concerning transphobia and discrimination on grounds of 
gender identity and/or gender expression in the EU Member States. DIHR, str. 12.  

396 Tee, N., Hegarty, P. (2006). Predicting Opposition to the Civil Rights of Trans Persons in the 
United Kingdom. V: Journal of Community & Applied Social Psychology, 16: 70–80, Wiley 
InterScience. 

397 Whittle, S., Turner, L., Al-Alami M. (2007). Engendered Penalties: Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination. 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. Bruselj: ILGA-Europe. 
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oseb.399 V njej je bilo sklenjeno, da: „so diskriminacijski odnosi bolj razširjeni 
v zvezi z nekaterimi skupinami kot drugimi. Posebno pogosti so v zvezi z 
Romi/Travellerji in osebami, ki so si spremenile spol z operacijo (opis je bil 
zasnovan, da se nanaša na transspolno osebo).“400 To zlasti potrjuje dejstvo, da 
je 50 % anketirancev navedlo, da „bi bili nesrečni, če bi njihov sorodnik imel 
dolgotrajno razmerje s transseksualno osebo“. Nadaljnja analiza je pokazala, da 
so negativni odnosi do transspolnih oseb pogosti v celotni populaciji, 
najpogostejši pa so pri neizobraženih vernih moških, starejših od 65 let. Vendar 
je 44 % anketirancev, ki so se strinjali, da bi se bilo treba na Škotskem znebiti 
vseh vrst predsodkov, navedlo, da bi bili nesrečni, če bi imeli transspolno osebo 
za sorodnika po ženini ali moževi strani.401  

V zgoraj navedeni britanski študiji, v kateri je sodelovalo 151 študentov 
psihologije in strojništva iz Velike Britanije in ki je bila uporabljena za 
opredelitev napovednikov nasprotovanja pravicam transspolnih oseb, je bila pri 
vseh sodelujočih v študiji očitna visoka stopnja transfobije.402  

V elektronski raziskavi med nevladnimi organizacijami LGBT, nacionalnimi 
organi za enakost in javnimi organi so bile zainteresirane strani vprašane o 
sprejemanju transspolnih oseb v njihovi državi. Raziskava kaže, da 73 % 
anketirancev verjame, da sprejemanja transspolnih oseb „ni“ ali je „omejeno“.  

Dobra praksa: v Italiji so služba za zadeve LGBT torinske mestne hiše, 
lokalno združenje LGBT „Groupa Luna“ in tri šole za umetnost organizirale 
natečaj med temi tremi šolami za sklop plakatov proti diskriminaciji na podlagi 
homoseksualnosti in transseksualnosti. Plakati so bili razstavljeni na mestnih 
ulicah in lokalnih sredstvih javnega prometa. Zmagovalni plakat, na katerem je 
bila upodobljena čreda črnih in belih ovc z eno samo roza ovco, ki predstavlja 
„manjšino znotraj manjšin“ (tj. transseksualnost), je bil objavljen na številnih 
mestih. Podobne pobude so se začele izvajati v drugih italijanskih mestih.403 
Zmagovalni plakat in druge plakate si lahko ogledate na naslednji spletni strani: 
www.comune.torino.it/politichedigenere/man/index.htm 

 

Dobra praksa: v Združenem kraljestvu bo škotska vlada štiri leta (2007–
2011) zagotavljala 75 000 EUR na leto za financiranje stalnega projekta 
organizacije Scottish Transgender Alliance za zagotavljanje pomoči pri razvoju 
politike in smernic dobre prakse škotskim javnim službam, delodajalcem in 

399 Bromley, C., Curtice, J., Given, L. (2007). Attitudes to discrimination in Scotland: 2006, 
Scottish Social Attitudes Survey. Edinburgh: Družbena raziskava škotske vlade. 

400 Bromley, C., Curtice, J., Given, L. (2007). Attitudes to discrimination in Scotland: 2006, 
Scottish Social Attitudes Survey. Edinburgh: Družbena raziskava škotske vlade, str. ix. 

401 Bromley, C., Curtice, J., Given, L. (2007). Attitudes to discrimination in Scotland: 2006, 
Scottish Social Attitudes Survey. Edinburgh: Družbena raziskava škotske vlade. 

402 Izmenjava po elektronski pošti s P. Hegarty, ki je potekala 12. junija 2008. 
403 Italija, poročilo države. 
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vladnim organom, krepitev aktivističnih zmogljivosti transspolne skupnosti in 
spodbujanje vključevanja transspolnih oseb v škotsko družbo.404 

Kako transspolne osebe obravnavajo njihove družine 

Praktično vse transspolne osebe so navedle, da se je težko „razkriti“ svojim 
družinam. Čeprav podatki o obsegu težave v glavnem niso na voljo, je bilo v 
študiji „Engendered Penalties“ ugotovljeno, da 45 % anketirancev nima več 
stika s svojo družino, 37 % jih je navedlo, da se počutijo izključene iz 
družinskih dogodkov, 36 % pa jih je poročalo, da imajo družinske člane, ki se 
zaradi njihove transspolne identitete z njimi ne pogovarjajo.405 

V škotski raziskavi o transspolnih izkušnjah je 46 % anketirancev poročalo o 
transfobičnem nasilju v družinskem krogu – v glavnem o verbalnem nasilju. 
Pogosti so tudi grozeče obnašanje (17 %), fizično nasilje (11 %) in spolno 
nasilje (4 %).406 V neki švedski raziskavi je 32 % transspolnih anketirancev 
navedlo, da jim v življenju primanjkuje čustvene podpore, enako pa je navedlo 
19 % gejevskih anketirancev in približno 10 % heteroseksualnih anketirancev. 
15 % jih pogreša praktično podporo, kar sicer velja za 4 % heteroseksualne 
populacije in 9 % gejevske populacije. Ne nazadnje, 37 % transspolnih oseb je 
dejalo, da ne zaupajo večini drugih oseb.407 Na Madžarskem je bila „zavrnitev 
eden od najpogosteje navedenih odzivov družine ... Po dolgih letih naporov so 
nekatere osebe doživele oprijemljive znake sprejemanja.“408 Na Švedskem je le 
malo transspolnih oseb razkrilo svojo spolno identiteto izvorni družini – 
približno 80 % tistih, rojenih v šestdesetih letih prejšnjega stoletja ali pozneje, 
in 54–60 % tistih, rojenih pred letom 1960.409  

Kazniva dejanja iz sovraštva 

Malo je znanega o obsegu kaznivih dejanj iz sovraštva zoper transspolne osebe 
v EU. O tej temi ni na voljo raziskovalnih podatkov za nobeno državo članico 
EU. Vendar pa obstajajo znaki, da so transspolne osebe zelo pogosto žrtve 

404 Scottish Transgender Alliance (2008). Transgender Experiences in Scotland - Research 
Summary. Edinburgh: Equality Network, str. 3.  

405 Whittle, S., Turner, L., Al-Alami M. (2007). Engendered Penalties: Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination. Wetherby: The Equalities 
Review, str. 68.  

406 Scottish Transgender Alliance (2008). Transgender Experiences in Scotland - Research 
Summary. Edinburgh: Equality Network, str. 11.  

407 Statens Folkshälsoinstitut (2005). Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation, Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer. Östersund: FHI, str. 33 in naslednje.  

408 Solymár, B., Takács, J. (2007). Wrong Bodies and Real Selves: Transsexual People in the 
Hungarian Social and Health Care System. V: Kuhar, R., Takács, J. (ur.) (2007). Beyond the 
Pink Curtain; Everyday Life of LGBT People in Eastern Europe. Ljubljana: Mirovni Inštitut, 
str. 153.  

409 Statens Folkshälsoinstitut (2005). Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation, Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer. Östersund: FHI, str. 37.  
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kaznivih dejanj iz sovraštva, ki segajo od nadlegovanja, ustrahovanja in 
verbalnega nasilja do fizičnega nasilja, spolnih napadov in celo umorov. Kot je 
bilo navedeno zgoraj, je Evropski parlament „spremljal širjenje sovražnega 
govora proti skupnostim gejev, lezbijk, biseksualcev in transseksualcev 
(LGBT) v številnih evropskih državah“410. Organizacija OVSE je v poročilu 
„Zločini iz sovraštva v regiji OVSE: incidenti in odzivi“ navedla: „Za 
homofobična kazniva dejanja in incidente iz sovraštva je pogosto značilna 
visoka raven krutosti in brutalnosti. Pogosto vključujejo silovito pretepanje, 
mučenje, pohabljenje, kastracijo in celo spolni napad. Zelo verjetno je, da se 
bodo končali s smrtjo. V tej kategoriji se transspolne osebe zdijo še celo 
ranljivejše.“411 

V zadnjih nekaj letih so nacionalni in mednarodni mediji poročali o več umorih 
transspolnih oseb. Primer, ki je bil deležen največje pozornosti, je bil primer 
transspolne osebe v mestu Porto na Portugalskem, ki jo je skupina najstnikov 
mučila, posilila in vrgla v zapuščen vodnjak, v katerem je umrla.412 
Mednarodne medijske pozornosti sta bila deležna tudi podobna primera umora 
v Haagu na Nizozemskem leta 2007413 in še eden na Portugalskem leta 
2008414. Vendar dejansko število umorov transspolnih oseb, ki so se zgodili 
zaradi njihove spolne identitete, ni znano.  

 
 
Dobra praksa: po strašnem umoru leta 2006 na Portugalskem je gibanje 
„Panteras Rosas“ usmerilo pozornost javnosti na ta grozljivi incident in se 
bojevalo proti pristranskim opisom tega kaznivega dejanja, ki so jih medijem 
dali verski voditelji in člani javnosti. V sodelovanju z organizacijo 
TransGender Europe in drugimi organizacijami, naklonjenimi transspolnim 
osebam, je organiziralo večjezično kampanjo in v njej pozivalo k večji 
ozaveščenosti o tej težavi in sojenju. Iz teh skupnih prizadevanj se je razvila 
javna razprava o „kaznivih dejanjih iz sovraštva“, v kateri je bila glavna 
pozornost namenjena napadalcem, in ne žrtvam.415  

410 Resolucijo Evropskega parlamenta „Homofobija v Evropi“, sprejeta 26. aprila 2007, 
P6_TA(2007)0167. 

411 OSCE/ODIHR (2007). Hate Crimes in the OSCE Region: Incidents and Responses; Annual 
report for 2006. Varšava: OVSE/ODIHR, str. 53 in naslednje.  

412 OSCE/ODIHR (2007). Hate Crimes in the OSCE Region: Incidents and Responses; Annual 
report for 2006. Varšava: OVSE/ODIHR, str. 54. 

413 AD Den Haag (2007). Travestiet overleden na mishandeling. Den Haag: Algemeen Dagblad, 
19. aprila 2007, na voljo na naslovu http://www.ad.nl/denhaag/stad/article1295771.ece; 
vreerBlog (2007) RIP Henriëtte Wiersinga, na voljo na naslovu 
http://www.vreer.net/wordpress/archives/78 (12. 6. 2008). 

414 Diário de Notícias (2008). Transsexual assassinada um ano depois de Gisberta. Lisboa: Diário 
de Notícias, 1. 3. 2008, na voljo na naslovu 
http://dn.sapo.pt/2008/03/01/cidades/transexual_assassinada_ano_depois_gi.html (12. 6. 2008). 

415 Informacije je predložila organizacija Transgender Europe na posvetovalni okrogli mizi o boju 
proti homofobiji in transfobiji v EU, junij 2008, Köbenhavn. 
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Eden od redkih primerov, v katerih policija posebej evidentira transfobično 
nasilje, je v Združenem kraljestvu, kjer policija na Severnem Irskem 
evidentira transfobična kazniva dejanja iz sovraštva.416 Prijavljenih primerov 
transfobičnega nasilja na Severnem Irskem je bilo dokaj malo, saj je bilo v letih 
2006/2007 prijavljenih 32 transfobičnih incidentov, v letu 2007/2008 pa sedem.  

V nasprotju s tem se zdi število primerov transfobičnega nadlegovanja in 
nasilja, ki so jih prijavile transspolne osebe, veliko. V študiji „Engendered 
Penalties“ je 73 % transspolnih anketirancev poročalo o negativnih pripombah, 
verbalnem, fizičnem ali spolnem nasilju ali grozečem obnašanju.417 Na 
Švedskem je 41 % od 374 transspolnih anketirancev obsežne študije o 
zdravstvenem stanju oseb LGBT navedlo, da so bili v zadnjih treh mesecih 
žrtev žaljivega vedenja/obravnavanja, enako pa je navedlo 30 % 
homoseksualcev. 12 % transspolnih oseb je poročalo o ponavljajočem se 
nasilju, enako pa je navedlo 6 % gejevskih anketirancev. Tretjina transspolnih 
anketirancev je navedla, da so že bili žrtev nadlegovanja, tretjina te skupine pa 
je poročala o takih izkušnjah v zadnjem letu.418 V neki drugi raziskavi na 
Švedskem je 59 % transspolnih anketirancev navedlo, da se bojijo 
nadlegovanja in nasilja zaradi svoje spolne identitete, medtem ko je bil v zvezi 
s tem delež istospolno usmerjenih moških in žensk (45 %) in biseksualnih oseb 
(39 %) manjši.  

Za Evropo ni na voljo nobenih podatkov iz raziskav, v katerih bi bilo podrobno 
opisano policijsko in zdravstveno obravnavanje transspolnih žrtev kaznivih 
dejanj, kadar organom prijavijo kaznivo dejanje. Vendar je 18,5 % transspolnih 
anketirancev v študiji „Engendered Penalties“ poročalo, da pri stikih s policijo 
v Združenem kraljestvu niso bili korektno obravnavani. Skupno je 33,5 % 
transspolnih anketirancev iz Združenega kraljestva iz te študije navedlo, da 
niso prepričani, da bi jih policisti obravnavali primerno, če bi slučajno 
potrebovali njihovo pomoč.419 Jasno je, da tako pomanjkanje zaupanja v 
policijo vpliva na obseg, v katerem transspolne žrtve prijavljajo kazniva 
dejanja. 

416 PSNI Statistics (2008). Annual Statistical Report, Statistical Report No. 3; Hate Incidents & 
Crimes; 1st April 2007 – 31st March 2008. Belfast: PSNI; 2008. 

417 Whittle, S., Turner, L., Al-Alami M. (2007). Engendered Penalties: Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination. Wetherby: The Equalities 
Review, str. 53.  

418 Statens Folkshälsoinstitut (2005). Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation, Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer. Östersund: FHI. 

419 Whittle, S., Turner, L., Al-Alami M. (2007). Engendered Penalties: Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination. Wetherby: The Equalities 
Review, str. 16.  
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Dobra praksa: v Združenem kraljestvu severnoirska policija redno poroča o 
transfobičnih kaznivih dejanjih iz sovraštva. Njihovo statistično sporočilo za javnost se 
glasi: „V smislu incidentov iz sovraštva, evidentiranih v letih 2007/2008, so bili 
najpogostejši sektaški incidenti (1 584), sledijo jim rasistični incidenti (976), homofobični 
incidenti (160), verski/religiozni incidenti (68), incidenti na podlagi invalidnosti (49) in 
transfobični incidenti (7).420  

 

Svoboda zbiranja 

Člani edine evropske mreže transspolnih skupin in posameznikov – 
TransGender Europe – so v glavnem lokalne skupine. Opravljena ni bila 
nobena raziskava o transspolnih skupinah ali mrežah v Evropi. 

Nevladne organizacije za transspolne osebe so močnejše v državah, ki imajo 
daljšo tradicijo emancipacije transspolnih oseb in drugih družbenih gibanj, kot 
sta Združeno kraljestvo in Nizozemska. V nasprotju s tem so v Južni in 
Vzhodni Evropi zelo redke nevladne organizacije, ki se osredotočajo izrecno na 
transspolne osebe. Na podlagi nezanesljivih dokazov je lahko stabilnost 
transspolnih skupin težavna, saj so člani skupine pogosto oslabljeni zaradi 
lastnih izkušenj diskriminacije in nezadostne podpore. Zato so pogosti notranji 
prepiri in nastanek frakcij, kar slabi učinkovitost takih emancipacijskih gibanj.  

To potrjujejo opisi nacionalnih transspolnih struktur v Belgiji421 in na 
Nizozemskem.422 Le v zelo malo državah, na primer na Finskem423 in 
Nizozemskem424, so transspolne skupine pridobile finančna sredstva, ki jim 
omogočajo zaposlitev javnih/socialnih delavcev za pomoč transspolnim 
osebam na osebni ravni. Skoraj nobeni transspolni skupini ni uspelo zbrati 
dovolj finančnih sredstev za zaposlitev strokovnjakov za razvoj skupnosti ali 
politike. 

Na voljo ni nobenega dokaza o prepovedi javnih transspolnih demonstracij ali 
organiziranih prireditev. To je verjetno posledica dejstva, da transspolne 
skupine zelo redko organizirajo take dogodke zaradi pomanjkanja človeških in 
finančnih virov ter strahu njihovih članov, da se bodo javno prepoznani. 

420 PSNI Statistics (2008). Annual Statistical Report, Statistical Report No. 3; Hate Incidents & 
Crimes; 1st April 2007 – 31st March 2008. Belfast: PSNI; 2008. 

421 Motmans, J. (2006). De Transgenderbeweging in Vlaanderen en Brussel in kaart gebracht: 
Organisatiekenmerken, Netwerken en Strijdpunten. Antwerpen, Hasselt: Steunpunt. 
Gelijkekansenbeleid; Remmerie, L. (2008). Naar een Vlaams transgenderoverleg? Visie van 
transgenderbeweging en zijn potentiële partners. Gent: Arteveldehogeschool. 

422 Meulmeester, G., Bos, G., Spaas, J-P., Eisfeld, J. (2005). Doe T Zelf - 
Transgenderorganisaties in Nederland. Amsterdam: Stiching T-Image. 

423 Glej http://www.transtukipiste.fi/en/index.html (12. 6. 2008). 
424 Glej http://www.transvisie.nu (15. 6. 2008). 

 123 

                                                      

Nep
rev

erj
en

 pr
ev

od

http://www.transtukipiste.fi/en/index.html
http://www.transvisie.nu/


Maloštevilne javne prireditve, ki se praznujejo – in v glavnem potekajo okrog 
dneva spomina na žrtve transfobičnega nasilja (Trans Remembrance Day), ko 
potekajo žalne slovesnosti v spomin na žrtve transfobičnih umorov –, so 
deležne le malo medijske pozornosti. 

Dobra praksa: Evropski svet transspolnih oseb, ki se sestaja vsaki dve leti, 
združuje transspolne aktiviste iz vse Evrope. Dogodek organizirajo lokalne 
skupine transspolnih aktivistov. To je edinstvena evropska priložnost za 
transspolne skupine, da okrepijo prizadevanja, učvrstijo mreže, uskladijo 
kampanje, izmenjajo najboljše prakse ter pripravijo politične zahteve in 
strategije. Udeleženci ga štejejo za izjemno podporo skupinam, skupnostim in 
državam, ki jih zastopajo. Svet namenja glavno pozornost pravicam 
transspolnih oseb in temu, kako jih politično pridobiti na ravni EU in 
nacionalni ravni. V letih 2005 (Dunaj, Avstrija) in 2008 (Berlin, Nemčija) je 
bil dogodek organiziran pod pokroviteljstvom županov mestnih svetov in 
mestnih okrožij.425  

Trg dela 

Ni dokazov, da bi organi do zdaj zbirali uradne pritožbe transspolnih oseb na 
trgu dela. Vendar pa v več državah članicah EU raziskave kažejo neugodno 
sliko položaja transspolnih oseb na trgu dela.   

V Španiji je neka raziskava426, v kateri je sodelovalo 100 anketirancev iz prve 
enote za motnje spolne identitete, pokazala, da jih je 54 % brezposelnih, 35 % 
je uspelo obdržati delo s polnim delovnim časom, tretjina od teh pa je imela 
službo manj kot eno leto. Več kot 55 % jih je doživelo diskriminacijo na 
delovnem mestu ali pri iskanju službe, 17,2 % pa se jih mora za preživetje 
ukvarjati z nevarnimi ali nezakonitimi dejavnostmi. 

Na Škotskem v Združenem kraljestvu je neka raziskava427 pokazala, da je 
40 % transspolnih anketirancev ocenilo storitve kadrovskih služb v svojem 
podjetju kot „izjemno slabe“, 53 % pa jih je doživelo transfobično 
diskriminacijo ali nadlegovanje na delovnem mestu. 15 % jih je menilo, da 
njihov delodajalec ni zaščitil njihove zasebnosti, 21 % pa jih je moralo zaradi 
transfobije zamenjati ali pustiti službo. 30 % anketirancev je prejemalo javno 
podporo, 20 % pa jih je bilo samozaposlenih.  

425 Glej 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, prispevek na XVII. simpoziju HGIGDA – 
Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association Symposium, Galveston, Teksas: 
HGIGDA, na voljo na naslovu http://www.symposion.com/ijt/hbigda/2001/71_eteva.htm 
(25. 5. 2008). 

427 Scottish Transgender Alliance (2008). Transgender Experiences in Scotland - Research 
Summary. Edinburgh: Equality Network, str. 14.  
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V Združenem kraljestvu je bilo v študiji „Engendered Penalties“ ugotovljeno, 
da 23 % anketirancev čuti potrebo po zamenjavi službe zaradi svoje transspolne 
identitete. Od 22 % anketirancev se je zahtevalo, naj na delovnem mestu 
uporabljajo sanitarije, ki niso primerne za njihov spol, samo tretjina pa jih je 
navedla, da lahko uporabljajo sanitarije brez pripomb ali nadlegovanja. Samo 
približno 30 % jih je navedlo, da se sodelavci „do njih vedejo spoštljivo“. 10 % 
jih je doživelo verbalno nasilje (kot je zmerjanje), 6 % pa jih je bilo fizično 
napadenih. Učinek teh izkušenj se zdi močan: 42 % oseb, ki ne živijo v skladu s 
svojo preferenčno spolno vlogo, se je za to odločilo, ker se bojijo, da bodo 
izgubile službo.428 

Ugotovitve neke raziskave na Finskem, v kateri je sodelovalo 108 oseb, so bile 
podobne. Tretjina transvestitskih anketirancev bi želela izražati svojo 
ženstvenost na delovnem mestu, vendar se jim to ne zdi mogoče.429 16 % vseh 
transspolnih anketirancev je samozaposlenih (v primerjavi s 3 % anketirancev 
LGB), 8 % pa jih je brezposelnih (v primerjavi s 3 % anketirancev LGB). 34 % 
jih skriva svojo transspolno identiteto ali spolni izraz pred vsemi sodelavci (v 
primerjavi s 17 % anketirancev LGB). 45 % transspolnih delavcev skriva svojo 
spolno identiteto ali spolni izraz pred delodajalci, 51 % vprašanih pa je dejalo, 
da je to stresno. 78 % anketirancev je navedlo, da na delovnem mestu poslušajo 
neprimerne šale. 13 % transspolnih anketirancev je diskriminacijo doživelo ob 
zaposlitvi, 12 % pri plači, 13 % v zvezi z možnostmi poklicnega napredovanja, 
12 % pri dostopu do informacij, 16 % pa v odnosih s sodelavci in nadzorniki.  

Čeprav bi morala protidiskriminacijska zakonodaja zajemati tudi osebe, ki so 
žrtve diskriminacije zaradi spremembe spola, države članice te zakonodaje 
pogosto ne uporabljajo za transspolne osebe.430 Nezanesljivi dokazi kažejo, da 
sodniki, odvetniki, policisti in drugi ustrezni uradniki vedo le malo o pravnem 
varstvu transspolnih oseb, in zdi se, da je ozaveščenost o pravicah nezadostna 
celo v transspolni skupnosti. 

Dobra praksa v zakonodaji: v Združenem kraljestvu morajo vsi javni organi 
(vključno z njihovimi izvajalci) v skladu z Gender Equality Duty (zakonom, ki 
javnim organom nalaga spodbujanje enakosti spolov) odpraviti nezakonito 
diskriminacijo in nadlegovanje na podlagi spola ter spodbujati enake možnosti 
za ženske in moške, vključno s transspolnimi osebami obeh spolov. Z zakonom 
za spodbujanje enakosti spolov se je izboljšala ozaveščenost o potrebah 

428 Whittle, S., Turner, L., Al-Alami M. (2007). Engendered Penalties: Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination. Wetherby: The Equalities 
Review. 

429 Lehtonen, J., Mustola, K. (2004). „Straight People don’t tell, do they...?“ Negotiating the 
boundaries of sexuality and gender at work. Helsinki: ministrstvo za delo. 

430 Whittle, S., Turner, L., Combs, R., Rhodes, S. (2008). Transgender EuroStudy: Legal Survey 
and Focus on the Transgender Experience of Health Care. Bruselj: ILGA-Europe. 
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transspolnih oseb na delovnem mestu, povečalo pa se je tudi število 
delodajalcev, ki osebje usposabljajo o transspolnih vprašanjih.431 

Izobraževanje 

V Združenem kraljestvu je bilo v študiji „Engendered Penalties“432 
ugotovljeno, da je „64 % žensk z moško identiteto navedlo, da so v šoli 
doživele neko vrsto nadlegovanja ali ustrahovanja, žrtev nadlegovanja ali 
ustrahovanja v šoli pa je bilo 44 % bioloških moških z žensko identiteto“. To je 
bistveno več, kot so v podobnih študijah poročali geji, lezbijke ali 
heteroseksualne osebe obeh spolov. V izobraževalnih ustanovah pobudniki 
nadlegovanja niso samo sovrstniki (žrtev nadlegovanja je bilo 71,6 % bioloških 
žensk in 55 % bioloških moških). Zdi se, da tudi učitelji nadlegujejo spolno 
neprilagojene otroke, kar potrjuje 28,7 % bioloških žensk in 21 % bioloških 
moških, ki so doživeli to obliko nasilja. 

Dobra praksa: cilj projekta „Študenti za vključevanje transspolnih oseb“, ki ga 
vodi Združenje nordijskih študentskih organizacij LGBTQ – ANSO (december 
2007–januar 2009), je študentskim organizacijam LGBTQ zagotoviti znanje o 
transspolnih vprašanjih s pripravo, zbiranjem in širjenjem izobraževalnega 
gradiva in predavanj. Konference „Študenti za vključevanje transspolnih oseb“, 
ki je potekala v mestu Århus na Danskem 15.–21. maja 2008, so se udeležili 
študentski aktivisti LGBTQ iz vseh nordijskih in baltskih regij. Eden od 
rezultatov konference je spletna stran www.transweb.wordpress.com.433  

Zdravstvo 

Zdravstveno varstvo je izjemno pomembno za številne transspolne osebe, 
obenem pa je tudi ena od največjih težav v njihovem življenju.  

Zdravstveno varstvo za transspolne osebe  

Zdravstveno varstvo za transspolne osebe (tj. zdravstveno varstvo, neposredno 
povezano s spolno identiteto neke osebe) je zdravstvena nujnost in bi moralo 
biti vključeno v programe zdravstvenega varstva podobno kot drugi nujni 
zdravstveni posegi. To načelo je bilo podlaga za več odločitev Evropskega 
sodišča za človekove pravice, na primer v zadevah van Kück proti Nemčiji434 in 
L proti Litvi435.  

431 Equality and Human Rights Commission (2008). Overview of the gender equality duty, 
Guidance for public bodies working in England, Wales and Scotland. 

432 Whittle, S., Turner, L., Al-Alami M. (2007). Engendered Penalties: Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination. Wetherby: The Equalities 
Review, str. 63–65.  

433 Glej http://www.anso.dk/ (17. 10. 2008). 
434 Evropsko sodišče za človekove pravice: van Kück proti Nemčiji, tožba št. 35968/97, sodba z 

dne 12. junija 2003; v: International Commission of Jurists(2007). Sexual Orientation and 
Gender Identity in Human Rights Law; Jurisprudential, Legislative and Doctrinal References 
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Evropska raziskava o transspolnosti Transgender EuroStudy kaže, da je bilo 
več kot 80 % anketirancev zavrnjeno državno financiranje hormonskega 
zdravljenja za spremembo spola (ki je pogosto vseživljenjska nuja), 86 % pa je 
bilo zavrnjeno državno financiranje kirurškega posega. Več kot polovica 
transspolnih anketirancev je navedla, da so sami pokrili stroške zdravljenja.436  

Še ena ovira je iskanje poučenega in razumevajočega zdravstvenega delavca. 
Približno tretjina anketirancev je navedla, da jim je bilo zdravljenje zavrnjeno, 
ker zdravstveni delavec ni odobraval spremembe spola. Četrtina anketirancev je 
bilo zavrnjenih, ko so zaradi spremembe spola prvič obiskali zdravnika ali 
psihiatra.437 V študiji „Engendered Penalties“438 iz Združenega kraljestva je 
bilo navedeno, da je 6,3 % splošnih zdravnikov transspolnih anketirancev 
zavrnilo njihovo prošnjo za pomoč pri iskanju zdravljenja težav v zvezi s 
spolno identiteto, 13,4 % splošnih zdravnikov pa je dajalo vtis, da noče 
pomagati. Medtem ko jih je 80 % hotelo pomagati, pa jih je lahko dejansko 
pomagalo samo 20 %, ker so imeli ustrezno znanje. 60 % jih je hotelo 
pomagati, vendar niso imeli dovolj informacij. 

Zdravstveni delavci so le redko dovolj seznanjeni s transspolnimi vprašanji, da 
lahko dejansko pomagajo. Na primer, iskanje zdravstvenega delavca na 
Madžarskem, ki je pripravljen (in sposoben) pomagati, je tako težko, da se 
skozi sistem prebijejo le najvztrajnejši posamezniki. V zvezi z zdravstveno 
pomočjo glede transspolnih vprašanj se je poročalo o primerih korupcije.439 V 
razmerah, v katerih je le malo zdravstvenih delavcev pripravljenih – in še 
nekoliko manj sposobnih – pomagati pri zdravstvenih postopkih, ki so nujni za 
spremembo spola, je velika verjetnost, da bodo operativne metode nevarne za 
bolnika. 

from the Council of Europe and the European Union. Ženeva: International Commission of 
Jurists, str. 36.  

435 Evropsko sodišče za človekove pravice: L. proti Litvi, tožba št. 27527/03, sodba z dne 
11. septembra 2007; v: International Commission of Jurists (2007). Sexual Orientation and 
Gender Identity in Human Rights Law; Jurisprudential, Legislative and Doctrinal References 
from the Council of Europe and the European Union. Ženeva: International Commission of 
Jurists, str. 10.  

436 Whittle, S., Turner, L., Combs, R., Rhodes, S. (2008). Transgender EuroStudy: Legal Survey 
and Focus on the Transgender Experience of Health Care. Bruselj: ILGA-Europe, str. 53 in 
naslednje.  

437 Whittle, S., Turner, L., Combs, R., Rhodes, S. (2008). Transgender EuroStudy: Legal Survey 
and Focus on the Transgender Experience of Health Care. Bruselj: ILGA-Europe, str. 55 in 
naslednje. 

438 Whittle, S., Turner, L., Al-Alami M. (2007). Engendered Penalties: Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination. Wetherby: The Equalities 
Review, str. 44.  

439 Solymár, Bence (2005). The Situation of Transgender People in the Hungarian Social and 
Health Care System. V: Takács J. (ur.): A lélek műtétei (Operacija duše), Budimpešta: Új 
Mandátum Kiadó; Solymár, B., Takács, J. (2007). Wrong Bodies and Real Selves: Transsexual 
People in the Hungarian Social and Health Care System. V: Kuhar, R., Takács, J. (ur.) (2007). 
Beyond the Pink Curtain; Everyday Life of LGBT People in Eastern Europe. Ljubljana: 
Mirovni inštitut. 
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Na Poljskem je bil v uredbi ministra za zdravje (2003) poseg za spremembo 
spola opredeljen kot „nestandardna zdravstvena storitev“, zato je bil izključen 
iz Nacionalnega zdravstvenega sklada.440  

Fotografije, objavljene na internetu, in nezanesljivi dokazi kažejo, da so 
rezultati operacije na splošno slabi, saj je le malo dobro usposobljenih kirurgov, 
ki imajo dovolj izkušenj za ustrezno izvedbo tako zahtevne operacije. Na 
Madžarskem raziskovalci celo navajajo, da „zaradi transfobije in pomanjkanja 
izkušenj varno zdravljenje skoraj ni mogoče“441. Čakalne dobe za zdravstvene 
storitve za transspolne osebe so lahko zelo dolge –v Združenem kraljestvu 
povprečno dve leti.442 

V Združenem kraljestvu je raziskava o škotskem programu za ocenjevanje 
potreb med vsemi zdravstvenimi delavci pokazala, da je zdravljenje, ki ga 
izvajajo zdravstveni delavci, zlasti psihiatri, pogosto pristransko in se opravlja 
brez zadostnega znanja na tem področju.443 Na Madžarskem so raziskave 
pokazale, da so med strokovnjaki na področju duševnega zdravja pogosta 
(hetero)seksistična stališča do spolne identitete.444 Ta stališča vključujejo 
izključevanje tistih transspolnih oseb iz zdravljenja, ki: i) niso čezmerno 
prilagojene spolnim stereotipom, ii) se javno ne opredeljujejo za geje ali 
lezbijke ali iii) izjavijo, da nimajo opredeljivega spola. V Združenem 
kraljestvu je raziskava o izkušnjah transspolnih oseb na Škotskem pokazala, 
da „pomanjkanje razumevanja splošnih psihiatrov in njihovega znanja pogosto 
povzroči, da je zdravljenje transspolnih oseb pogosto neustrezno, kar jim ni v 
pomoč pri njihovih zahtevah in povzroči večmesečne ali celo večletne zamude 
pri dostopu do ocenjevanja, ki ga izvaja izkušen strokovnjak za vprašanja 
spola“445.  

Pomanjkanje znanja, ne samo strokovnjakov, temveč tudi javnosti na sploh, je 
zlasti težavno glede na nizozemski center za vprašanja v zvezi s spolom, ki 

440 Whittle, S., Turner, L., Combs, R., Rhodes, S. (2008). Transgender EuroStudy: Legal Survey 
and Focus on the Transgender Experience of Health Care. Bruselj: ILGA-Europe, str. 34.  

441 Solymár, Bence (2005). The Situation of Transgender People in the Hungarian Social and 
Health Care System. V: Takács J. (ur.): A lélek mutétei [Operacija duše], Budimpešta: Új 
Mandátum Kiadó. 

442 Whittle, S., Turner, L., Al-Alami M. (2007). Engendered Penalties: Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination. Wetherby: The Equalities 
Review, str. 47.  

443 Scottish Needs Assessment Program (2001). Transsexualism and Gender Dysphoria in 
Scotland. Škotska vlada. 

444 Solymár, B., Takács, J. (2007). Wrong Bodies and Real Selves: Transsexual People in the 
Hungarian Social and Health Care System. V: Kuhar, R., Takács, J. (ur.) (2007). Beyond the 
Pink Curtain; Everyday Life of LGBT People in Eastern Europe. Ljubljana: Mirovni inštitut. 

445 Scottish Transgender Alliance (2008). Transgender Experiences in Scotland - Research 
Summary. Edinburgh: Equality Network, str. 18.  
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navaja, da so „težave v zvezi s spolno identiteto“ med desetimi najpogostejšimi 
vprašanji klicateljev.446 

Splošno zdravstveno varstvo 

Dostop transspolnih oseb do splošnega zdravstvenega varstva – ki se ne nanaša 
izrecno na transspolnost – pogosto ovirajo predsodki zdravstvenih delavcev. 
Četrtina anketirancev iz študije EuroStudy447 je poročala, da so se zdravstveni 
delavci pri zdravljenju do njih vedli sovražno, ker so bili transspolne osebe. 
Petina jih je navedla, da transspolnost vpliva na način dostopa do 
zdravstvenega varstva. Zato se številne transspolne osebe čim bolj izogibajo 
obiskom zdravnikov iz strahu pred neprimernim vedenjem. 

V študiji „Engendered Penalties“448 iz Združenega kraljestva je bilo 
ugotovljeno, da 22 % anketirancev meni, da njihova transspolnost vpliva na 
dostop do rutinskega zdravljenja, ki ni povezano s transspolnostjo. 29 % 
anketirancev je menilo, da njihova transspolnost negativno vpliva na način, 
kako se do njih vedejo zdravstveni delavci. 

Rezultati so vidni v zdravstvenih statističnih podatkih: 12 % transspolnih 
anketirancev iz neke švedske študije je poročalo o slabem zdravstvenem stanju 
(v primerjavi s 6 % splošne populacije). Transspolne osebe so v primerjavi z 
gejevskimi anketiranci (7 %) ali lezbičnimi anketirankami (20 %) poročale tudi 
o slabšem duševnem zdravju. Pri transspolnih osebah je tudi večja verjetnost, 
da imajo težave z nespečnostjo.449  

14 % anketirancev škotske študije o transspolnih izkušnjah je splošne 
zdravnike nacionalne zdravstvene službe NHS ocenilo za „zelo slabe“ ali 
„izjemno slabe“. 46 % jih je to službo ocenilo za „zelo dobro“ ali „izjemno 
dobro“. Nezadostno znanje zdravnikov in pogosto nepremostljive tehnične 
težave za spremembo označb spola v evidenci (kar ima za posledico 
pomanjkanje zasebnosti) sta bili glavni skrb vzbujajoči področji.450  

Zavarovalnice redno zavračajo prošnje transspolnih oseb. Obstajajo 
nezanesljivi dokazi o transspolni osebi v Belgiji, ki je bila izvzeta iz zasebnega 
zdravstvenega zavarovanja za pokritje stroškov bolnišničnega zdravljenja, in o 

446 Rutgers-Nisso Groep (2008). Trends in Seksualiteit in Nederland – Wat weten we anno 2008. 
Utrecht: Rutgers-Nisso Groep. 

447 Whittle, S., Turner, L., Combs, R., Rhodes, S. (2008). Transgender EuroStudy: Legal Survey 
and Focus on the Transgender Experience of Health Care. Bruselj: ILGA-Europe, str. 59 in 
naslednje. 

448 Whittle, S., Turner, L., Al-Alami M. (2007). Engendered Penalties: Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination. Wetherby: The Equalities 
Review, str. 46.  

449 Statens Folkshälsoinstitut (2005). Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation, Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer. Östersund: FHI. 

450 Scottish Transgender Alliance (2008). Transgender Experiences in Scotland - Research 
Summary. Edinburgh: Equality Network, str. 15.  
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zavarovalnicah na Nizozemskem, ki niso hotele skleniti življenjskega 
zavarovanja s transspolnimi prosilci, kar je povzročilo težave pri financiranju 
hipoteke. 

Samomor 

30 % transspolnih anketirancev iz študije EuroStudy451 je navedlo, da so kot 
odrasli vsaj enkrat poskušali narediti samomor. Polovica transspolnih 
anketirancev iz neke druge švedske študije je poročala, da so vsaj enkrat v 
življenju razmišljali o samomoru, 21 % pa ga je potem tudi poskušalo 
narediti.452 Podobno je v Združenem kraljestvu v študiji „Engendered 
Penalties“ 34,4 % anketirancev navedlo, da so kot odrasli vsaj enkrat poskušali 
narediti samomor.453 

Dobra praksa: na okrogli mizi se je pokazalo, da je v Belgiji Univerza v 
Gentu ustanovila namenski zdravstveni center za transspolne osebe, ki ga 
vodijo kirurgi in terapevti, in ne psihiatri. Izhodišče za delo te skupine 
zdravnikov je premisa, da je transseksualnost za nekatere ljudi preprosto 
realnost. Zdravniki zagotavljajo psihiatrične storitve transspolnim osebam, ki 
imajo težave z duševnim zdravjem zaradi stigme, tesnobe in drugih povezanih 
skrbi.454 

 

Dobra praksa: ministrstvo za zdravje iz Združenega kraljestva je s 
transspolno skupnostjo sodelovalo pri pripravi vrste letakov in vodnikov, ki so 
na voljo v tiskani obliki in na internetu, za vse vidike zdravstvenega varstva 
transspolnih oseb. Med različnimi vodiki so vodnik za splošne zdravnike, 
vodnik po hormonskih terapijah, vodnik o obravnavanju adolescentov in 
splošni vodnik o transspolnih osebah kot delavcih in bolnikih v zdravstvenem 
varstvu.455 

 

Dobra praksa: v Nemčiji Transray.com, informativni sistem za transspolne 
osebe, zagotavlja posodobljene informacije iz transspolne skupnosti. Gre za 

451 Whittle, S., Turner, L., Combs, R., Rhodes, S. (2008). Transgender EuroStudy: Legal Survey 
and Focus on the Transgender Experience of Health Care. Bruselj: ILGA-Europe, str. 49.  

452 Statens Folkshälsoinstitut (2005). Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation, Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer. Östersund: FHI, str. 21 in naslednje.  

453 Whittle, S., Turner, L., Al-Alami M. (2007). Engendered Penalties: Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination. Wetherby: The Equalities 
Review, str. 78.  

454 Informacije je predložila organizacija Transgender Europe na posvetovalni okrogli mizi o boju 
proti homofobiji in transfobiji v EU, junij 2008, Köbenhavn. 

455 Informacije je predložila organizacija Transgender Europe na posvetovalni okrogli mizi o boju 
proti homofobiji in transfobiji v EU, junij 2008, Köbenhavn. 
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obsežno zbirko, ki zajema transspolne osebe (4 000), časopise (750), okrajšave 
(200), založbe, publikacije in članke (več kot 8 000), knjige (800), antologije 
(300), radijske prispevke (40), filme (250) in konference (30).456 

Šport 

Zaradi novih pravil za transspolne športnike na olimpijskih igrah, ki jih 
upoštevajo številni drugi športni upravni organi, je transseksualnim športnikom 
v bistvu več let prepovedano sodelovanje v tekmovalnem športu med 
postopkom spremembe spola.457  

Ta odločitev bo verjetno potrdila splošne ugotovitve, da se v družbi transspolne 
osebe manj športno udejstvujejo kot netransspolne osebe. V švedski študiji je 
samo 29 % transspolnih anketirancev navedlo, da se redno športno 
udejstvujejo, kar je precej manj od gejevskih (45 %) ali biseksualnih (43 %) 
anketirancev v raziskavi, in celo manj od preostanka družbe.458 V škotski 
raziskavi o izkušnjah transspolnih oseb je 46 % anketirancev navedlo, da niso 
nikoli uporabili nobenih športnih storitev ali storitev za prosti čas na 
Škotskem.459  

Mediji 

V medijskih prikazih so transspolne osebe pogosto zasmehovane, kar kaže na 
nepoznavanje življenja transspolnih oseb.460 V filmih so transspolne osebe 
bodisi mučeniki bodisi nemočne žrtve nasilja. Ti negativni prikazi kažejo na 
zelo eksotičen in nerealen pogled na transspolno skupnost, pri čemer mediji 
pretirano poudarjajo nekatere vidike življenja transspolnih oseb, namesto da bi 
se osredotočili tudi na vidike, ki kažejo na živahno in raznoliko skupnost.461  

Vprašanja v zvezi z azilom  

Nekatere transspolne osebe so dobile azil v več državah članicah EU, čeprav ni 
dokazov o enotni politiki. Ni znano, ali države gostiteljice osebam v azilnem 
postopku zadovoljijo njihove zdravstvene potrebe, kot so dostop do hormonov 
in/ali kirurški poseg. Prav tako ni znano, ali namestitev z morebiti 

456 Informacije je predložila organizacija Transgender Europe na posvetovalni okrogli mizi o boju 
proti homofobiji in transfobiji v EU, junij 2008, Köbenhavn. 

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. V: 
Body & Society, Let. 12(3): 75−102, str. 78.  

458 Statens Folkshälsoinstitut (2005). Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation, Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer. Östersund: FHI, str. 28.  

459 Scottish Transgender Alliance (2008). Transgender Experiences in Scotland - Research 
Summary. Edinburgh: Equality Network, str. 19.  

460 Na podlagi primerov, ki jih je zbral Justus Eisfeld. 
461 Pogovor po e-pošti z direktorjem nizozemskega transspolnega filmskega festivala 

14. junija 2008. 
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transfobičnimi rojaki pomeni grožnjo za transspolne prosilce za azil in ali imajo 
transspolni prosilci za azil sploh dostop do lokalne transspolne skupnosti in 
njenih podpornih struktur.462 

Večplastna diskriminacija 

Ena skupina transspolnih oseb, v zvezi s katero obstaja tveganje večplastne 
diskriminacije, so priseljenske transspolne ženske, ki delajo kot prostitutke – 
veliko teh žensk naj bi bilo priseljenk brez dokumentov za prebivanje. Ta 
skupina oseb je izolirana in ima omejene vire, o njihovih življenjskih razmerah 
in izkušnjah pa je na voljo le malo informacij. 

Prav tako je zelo malo znanega o položaju transspolnih oseb, ki pripadajo 
etničnim in/ali verskim manjšinam. Znano pa je, da je mogoče številna kulturna 
okolja opredeliti kot heteroseksistična in rigidna v njihovem dojemanju spola, 
kar povečuje tveganje transfobije.463 

Predsodki, s katerimi se spopadajo transspolne invalidne osebe, so resni. En 
primer je odziv Britanskega paraolimpijskega združenja na zakon o priznavanju 
spola. Združenje je zaprosilo za izvzetje na podlagi „resne zaskrbljenosti zaradi 
zaščite ranljivih odraslih in otrok ter posledic za prostovoljne nadzornike v 
svetu invalidnega športa v zvezi z vprašanji, povezanimi s posameznikom pred 
operativnim posegom“464. 

Starejše transspolne osebe so bile marginalizirane v najstniških letih, odrasli 
dobi in zadnji fazi svojega življenja. Ko se stara prva generacija transspolnih 
oseb, ki so lahko opravile hormonsko terapijo in/ali kirurški poseg, se porajajo 
tehtna raziskovalna vprašanja o dolgoročnih učinkih uporabe hormonov 
nasprotnega spola ter ravnanju s takimi posamezniki v domovih za ostarele in 
domovih za nego. Dostojanstvo starejših transspolnih oseb, od katerih številne 
niso javno razkrile svoje identitete, je ogroženo, saj so vedno bolj odvisne od 
skrbi drugih ljudi, in so lahko iz povsem praktičnih razlogov primorane 
eventualno razkriti svoj spolni status.465 

Tudi transspolni otroci in najstniki se spopadajo z edinstvenimi težavami. Bolj 
kot ne je verjetno, da bodo spolno neprilagojeni otroci trpeli resne posledice, 

462 Justus Eisfeld (2008). The situation concerning transphobia and discrimination on grounds of 
gender identity and/or gender expression in the EU Member States. DIHR, str. 27–28.  

463 Tee, N., Hegarty, P. (2006). Predicting Opposition to the Civil Rights of Trans Persons in the 
United Kingdom. V: Journal of Community & Applied Social Psychology, 16: 70–80, Wiley 
InterScience. 

464 Cavanagh, S., Sykes, H. (2006). Transsexual Bodies at the Olympics: The International 
Olympic Committee’s Policy on Transsexual Athletes at the 2004 Athens Summer Games. V: 
Body & Society, Let. 12(3): 75–102, str. 90.  

465 Witten, T., Whittle, S. (2004). TransPanthers: The Greying of Transgender and the Law. 
Deakin Law Review, Let. 9, št. 2, 2004. 

 132 

                                                      

Nep
rev

erj
en

 pr
ev

od



ker bodo kaznovani zaradi svojega vedenja, nevere, represije in napačnih 
diagnoz.466 

Transspolne osebe, ki se opredeljujejo tudi kot lezbijke, geji ali biseksualci, se 
spopadajo z isto vrsto predsodkov kot druge osebe LGB v družbi, kar še 
potencira že tako visoko raven zlorabe. Poleg tega se njihova spolna 
usmerjenost pogosto ne priznava popolnoma ali se zamenjuje z njihovo spolno 
identiteto. Sprejemanje v okviru skupin LGB je lahko zelo različno in je 
odvisno od posamezne skupine. Medtem ko je oblačenje v oblačila pripadnikov 
nasprotnega spola del gejevske kulture v številnih državah,467 je stopnja 
sprejemanja transspolnih moških in žensk pogosto zelo nizka.  

Dobra praksa: v Nemčiji spletna stran za mlade transspolne osebe, njihove 
družinske člane in prijatelje „Mladi T – kjer si vedno dobrodošel!“ zagotavlja 
informacije, izmenjavo mnenj z osebami v podobnem položaju in pomoč 
mladim transspolnim osebam pri iskanju prijateljev.468  

Dobra praksa: v Združenem kraljestvu je organizacija Age Concern (Skrb za 
starost) izdala brošuro „Načrtovanje za poznejše življenje – transspolne 
osebe“.469 

 

466 Justus Eisfeld (2008). The situation concerning transphobia and discrimination on grounds of 
gender identity and/or gender expression in the EU Member States. DIHR, str. 32.  

467 Brooks, R. (2000). Cross-Dressing in Bulgaria: Gay-Identity, Post-Communist Fear, and 
Magical Love. Na voljo na naslovu http://bad.eserver.org/issues/2000/50/brooks.html 
(22. 5. 2008). 

468 Informacije je predložila organizacija Transgender Europe na posvetovalni okrogli mizi o boju 
proti homofobiji in transfobiji v EU, junij 2008, Köbenhavn. 

469 Glej http://www.ageconcern.org.uk/AgeConcern/equality_human_rights_policy.asp 
(13. 6. 2008). 
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Sklepne ugotovitve 
Osebe LGBT doživljajo homofobijo, transfobijo in diskriminacijo v različnih 
oblikah, skupaj s posredno in neposredno diskriminacijo ter homofobičnim in 
transfobičnim ustrahovanjem in nadlegovanjem. To ima pogosto obliko 
poniževalnih ali slabšalnih izjav, zmerljivk in žaljivk ali psovk. Poleg tega je 
bilo ugotovljeno, da se verbalni in fizični napadi na osebe LGBT dogajajo v 
vseh državah članicah.  

To različno vpliva na življenja oseb LGBT. V šolah se že od najnižjih razredov 
uporabljajo slabšalni izrazi za geje in lezbijke. Nadlegovanje je lahko vsakdanji 
pojav na delovnem mestu. V razmerjih pogosto ni možnosti, da partnerja 
pridobita status polnopravnih partnerjev. V domovih za ostarele o potrebah 
oseb LGBT morda niso ozaveščeni.  

V vseh državah članicah EU so bili opredeljeni negativni odnosi do oseb 
LGBT. Nekateri državljani EU navajajo, da bi jih motilo, če bi imeli 
homoseksualca za prijatelja, kolega ali soseda. Nekatere bi tudi motilo, če bi 
imel njihov sorodnik razmerje s transspolno osebo. Nekateri anketiranci 
menijo, da osebe LGBT ne bi smele delati kot učitelji. Nekateri menijo, da 
osebe LGBT ne bi smele biti vidne na javnih mestih. In nekateri verjamejo, da 
je homoseksualnost bolezen, ki jo je treba zdraviti. 

Pomanjkanje vidnosti in obseg diskriminacije 

To poročilo kaže, da je „nevidnost“ oseb LGBT v različnih družbenih sektorjih 
EU pomembna težava. Dejstvo, da številne osebe LGBT skrivajo svoj status, 
lahko pomeni, da primeri doživete ali zaznane diskriminacije niso izraženi v 
statističnih podatkih ali ne dosežejo organov, saj niso prijavljeni ali vloženi kot 
del pritožb za pravni pregled.  

Ta študija poleg tega kaže, da številne osebe LGBT izberejo strategijo 
nevidnosti, med drugim iz strahu pred homofobijo, transfobijo in 
diskriminacijo. Ta strategija in nezadostna ozaveščenost o pravicah osebam 
LGBT preprečujeta prijavljanje primerov doživete diskriminacije.  

Ta slika je skladna z ugotovitvami večine nacionalnih organov za enakost, da je 
število prijavljenih primerov diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti v 
primerjavi z drugimi vrstami diskriminacije majhno. Ti dejavniki prispevajo k 
dejstvu, da je diskriminacija oseb LGBT manj vidna in je njen obseg težko 
določiti. 

Homofobija, transfobija in diskriminacija so bile v tej študije opredeljene kot 
pojavi, ki državljane LGBT izključujejo iz polne udeležbe v družbenem in 
političnem življenju.  
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To poročilo kaže, da so osebe LGBT zaradi diskriminacije in homofobije 
prikrajšane na vseh področjih družbenega življenja, na primer:  

• kazniva dejanja iz sovraštva zoper osebe LGBT so razširjen pojav, ki na 
različne načine vpliva na osebe LGBT v vseh državah članicah. Zaradi 
nizke stopnje prijavljanja teh kaznivih dejanj se pojavi neskladnost med 
uradnimi številkami in dejanskim številom incidentov iz sovraštva; 

• v zadnjih letih so prepovedi ali upravne ovire zavirale organizacijo 
miroljubnih javnih demonstracij LGBT v nekaterih državah članicah, na 
paradah in demonstracijah LGBT pa so se večkrat zgodili nasilni napadi; 

• v medijih lahko zasledimo primere homofobičnega govora, katerih avtorji 
so včasih pomembne politične ali verske osebnosti; 

• družine LGBT se spopadajo z edinstvenimi izzivi zaradi družbene stigme 
in institucionalnega nepriznavanja njihovih razmerij; 

• osebe LGBT so žrtve homofibije in diskriminacije na trgu dela na različne 
načine: prek neposredne diskriminacije, nadlegovanja, ustrahovanja, 
zasmehovanja in družbene „zamrznitve“; 

• o incidentih ustrahovanja in nadlegovanja oseb LGBT se poroča v 
izobraževalnih ustanovah po vsej EU, ne nazadnje v obliki verbalne 
homofobije z uporabo negativnih izrazov za geje, lezbijke ali transspolne 
osebe; 

• primeri diskriminacije oseb LGBT se dogajajo v zdravstvenem varstvu. 
Med negativne izkušnje spadata opredelitev spolne usmerjenosti za motnjo 
ali bolezen in predpostavka, da so stranke ali bolniki samodejno 
heteroseksualni; 

• osebe LGBT se spopadajo s posebnimi težavami v postopku prošnje za 
azil. 

Pomanjkanje podatkov in raziskav  

Uradni statistični podatki 

Uradne podatke o diskriminaciji zbira le malo držav članic in samo na posebnih 
področjih: 

• kazenskega prava (homofobični sovražni govor in kazniva dejanja iz 
sovraštva): podatki o številu policijskih poročil ali sodni praksi se zbirajo v 
Litvi, Združenem kraljestvu in na Švedskem. V drugih 24 državah 
članicah se podatki ne zbirajo;  
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• direktive o enakosti pri zaposlovanju: podatki o številu pritožb o 
diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti se zbirajo v Avstriji, Češki 
republiki, na Cipru, v Estoniji, na Madžarskem, v Latviji, Litvi, na 
Nizozemskem, v Romuniji in na Švedskem. V drugih 17 državah članicah 
statistični podatki niso na voljo;  

• podelitve azila: podatki o številu oseb LGBT, ki izkoriščajo azil in 
subsidiarno zaščito zaradi preganjanja na podlagi spolne usmerjenosti, so 
na voljo v Avstriji, Belgiji, na Cipru, v Latviji in Estoniji. V drugih 22 
državah članicah statistični podatki niso na voljo.  

Jasno je, da sistemov poročanja za nacionalno zbiranje uradnih podatkov bodisi 
ni bodisi so v večini držav članic nezadostni.  

Veliko pomanjkanje podatkov 

V številnih državah članicah in na ravni EU je veliko pomanjkanje akademskih 
raziskav in neuradnih podatkov nevladnih organizacij o homofobiji, transfobiji 
in diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete. Obstoječi 
podatki iz raziskav, opravljenih v različnih državah, temeljijo na različnih 
metodologijah, kar otežuje razvoj primerjalne analize o obsegu diskriminacije 
na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete v vsej EU na vseh 
področjih, ki se nanašajo na osebe LGBT. 

Analiza podatkovne vrzeli je pokazala na globoko pomanjkanje kvantitativnih 
in kvalitativnih raziskav in statističnih podatkov o vseh tematskih področjih, ki 
so zajeta v tem poročilu. Področje, ki se zdi najpogosteje raziskano, se nanaša 
na odnose do oseb LGBT. V nekaterih državah članicah so se do neke stopnje 
raziskovali tudi kazniva dejanja iz sovraštva in sovražnega govora, dostop do 
zdravstvenega varstva, trg dela in izobraževanje. V vseh državah članicah EU 
pa transspolna vprašanja, večplastna diskriminacija, religija, svoboda 
zbiranja, azil in šport ostajajo zelo neraziskani. 
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Priloga 1 Avtorji poročil držav 

Država Ime 

Avstrija Gudrun Hauer in Kurt Krickler 

Belgija Alexis Dewaele in David Paternotte 

Bolgarija Milena Dimitrova, raziskovalka, Agencija za družbene in tržne raziskave 

Ciper Nicos Trimikliniotis, docent in direktor, Center za študije o migracijah ter 
medetničnih in delavskih odnosih na Univerzi v Nikoziji (Intercollege), in 
Stavros Stavrou Karayanni 

Češka republika Olga Pechová, dr. psihologije, in Martina Stepánková, pravnica  

Danska Mads Ted Drud-Jensen, sociolog 

Estonija Agnes Alvela 

Finska Kati Mustola, prof. sociologije, Univerza v Helsinkih 

Francija Natacha Chetcuti 
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Grčija Miltos Pavlou 

Irska Judy Walsh, predavateljica prava in vodja študij enakosti na University 
College Dublin, in Catherine Conlon, raziskovalka Ad Astra na University 
College Dublin 

Italija Chiara Bertone, raziskovalka in predavateljica, Univerza Piemonte 
Orientale 

Latvija Victor Makarov 

Litva Arturas Tereskinas, izredni profesor sociologije, Univerza Vytautas 
Magnus 

Luksemburg Christel Baltes-Loehr, izredna profesorica, Roby Antony, Pia Back, Marion 
Huss, Adrienne Ouafo in Sandy Vitali 

Madžarska  Dr. Judit Takács, Madžarska akademija znanosti 

Malta Dr. Marceline Naudi 

Nemčija Dominic Frohn in Patrick Stärke  

Nizozemska Projektna skupina 

Poljska Prof. Ireneusz Krzeminski, Univerza v Varšavi 
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Portugalska Teresa Líbano Monteiro, raziskovalka in docentka, Verónica Policarpo, 
doktorska študentka, in Francisco Vieira da Silva, raziskovalec, Inštitut za 
družbene znanosti, Univerza v Lizboni 

Romunija Florin Buhuceanu, predsednik nevladne organizacije LGBT Accept 

Slovaška Paula Jojart, raziskovalka, Univerza Comenius, in Roman Kollárik 

Slovenija Roman Kuhar, docent, Mirovni inštitut, Ljubljana  

Španija Kerman Calvo 

Švedska Ulrika Westerlund, novinarka in podpredsednica RFSL 

Združeno kraljestvo Surya Monro, družbena raziskovalka 
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Priloga 2 Elektronski vprašalnik za 
zainteresirane strani 
Uvod 
 
Primerjalna študija o diskriminaciji oseb LGBT v EU 
 
Vprašalnik je del primerjalne študije o diskriminaciji lezbijk, gejev, 
biseksualcev in transspolnih oseb (LGBT) v EU. Vprašalnik vsebuje več 
vprašanj, ki so odvisna od interesnega področja vaše organizacije. 
 
Sestavljen je iz treh delov.  
 
1. Prvi del je namenjen opisu vaše organizacije. 
 
2. Namen drugega dela je pridobiti oceno sedanjega položaja v zvezi z 
diskriminacijo in neenakim obravnavanjem oseb LGBT v vaši državi. 
 
3. Namen tretjega dela je pridobiti pregled nad delom, ki ga nevladne 
organizacije, nacionalni organi za enakost in vladne organizacije 
opravljajo v zvezi z diskriminacijo in neenakim obravnavanjem oseb 
LGBT. 
 
 
V imenu Danskega inštituta za človekove pravice (DIHR) in družbe COWI 
se vam zahvaljujemo, da ste si vzeli čas in izpolnili vprašalnik. 
 
Če želite izpolniti vprašalnik, kliknite na gumb „Začni intervju“. 
 
Vprašanja za opredelitev vaše organizacije. 
 
1. V kateri državi je sedež vaše organizacije? 

  V Avstriji 
  Na Finskem 
  V Belgiji 
  V Bolgariji 
  Na Cipru 
  V Češki republiki 
  Na Danskem 
  V Franciji 
  V Luksemburgu 
  Na Švedskem 
  V Španiji 
  V Sloveniji 
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  Na Slovaškem 
  V Romuniji 
  Na Portugalskem 
  Na Poljskem 
  V Estoniji 
  Na Malti 
  V Združenem kraljestvu 
  V Litvi 
  V Latviji 
  V Italiji 
  Na Irskem 
  Na Madžarskem 
  V Grčiji 
  V Nemčiji 
  Na Nizozemskem 

 
2. Navedite vrsto organizacije. 

 Javni organ (razen če je javni organ nacionalni organ za enakost)  
 Nacionalni organ za enakost  
 Nevladna organizacija 

 
Vprašanja za opredelitev vaše organizacije. 
[Na to vprašanje odgovarjajo samo nevladne organizacije] 
3. Navedite ciljno(-e) skupino(-e) organizacije. 

  Geji 
  Lezbijke 
  Biseksualci 
  Transspolne osebe 

 
[Na to vprašanje odgovarjajo samo organizacije, ki niso nevladne organizacije] 
4. Navedite interesna področja vaše organizacije.  

  Kazensko pravo (npr. kazniva dejanja iz sovraštva) 
  Družinska in socialna vprašanja 
  Trg dela 
  Azil in združitev družine 
  Izobraževanje 
  Zdravstvene storitve 
  Religija 
  Šport 
  Mediji 
  Transspolna vprašanja 
  Drugo (odprto besedilno polje) 

 
Splošno mnenje 
Vaša ocena splošnega javnega mnenja o osebah LGBT. 
Ocenite splošno sprejemanje oseb LGBT v vaši državi. 
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5. Lezbijke  
  1. Nihče jih ne sprejema 
  2. Sprejema jih manjšina 
  3. Sprejema jih polovica ljudi 
  4. Sprejema jih večina 
  5. Vsi jih sprejemajo 
 Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
6. Geji  

 1. Nihče jih ne sprejema 
 2. Sprejema jih manjšina 
 3. Sprejema jih polovica ljudi 
 4. Sprejema jih večina 
 5. Vsi jih sprejemajo 
 Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 
 

7. Biseksualci  
 1. Nihče jih ne sprejema 
 2. Sprejema jih manjšina 
 3. Sprejema jih polovica ljudi 
 4. Sprejema jih večina 
 5. Vsi jih sprejemajo 
  Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
8. Transspolne osebe  

 1. Nihče jih ne sprejema 
 2. Sprejema jih manjšina 
 3. Sprejema jih polovica ljudi 
 4. Sprejema jih večina 
 5. Vsi jih sprejemajo 
  Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
Kazensko pravo, svoboda zbiranja/izražanja 
Vaša ocena možnosti oseb LGBT, da uveljavljajo svoje politične pravice in se 
javno udejstvujejo. 
 
9. Ocenite možnost oseb LGBT, da izražajo interese pri vprašanjih, 
povezanih s svobodo zbiranja in izražanja, v primerjavi z osebami, ki niso 
LGBT (npr. pri načrtovanju parad in udeležbi na njih, izražanju mnenj v 
medijih, ustanavljanju združenj).   

 1. Ni možnosti 
 2. Malo možnosti 
 3. Nekaj možnosti 
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 4. Veliko možnosti 
 5. Enake možnosti 
  Ne vem 
  Se ne uporablja/ni pomembno 

 
10. Navedite, ali v vaši državi obstajajo uradni predpisi, smernice itd., ki 
omejujejo zlasti osebe LGBT pri uveljavljanju njihove pravice do svobode 
zbiranja ali izražanja (v nekaterih evropskih državah nekaterim političnim 
skupinam zaradi posebne zakonodaje ni dovoljeno organizirati protestnih 
shodov ali kandidirati za politične položaje).  

  Da 
  Ne 
  Ne vem 
  Se ne uporablja/ni pomembno 

 
11. Če da, navedite ime zakona ali prakse.  

  Vnesi besedilo 
 
Kazensko pravo, svoboda zbiranja 
Vaša ocena možnosti oseb LGBT, da uveljavljajo svoje politične pravice in 
sodelujejo v javnem prostoru oseb LGBT. 
 
Ocenite priznavanje oseb LGBT kot enakovrednih udeležencev na političnem 
prizorišču v vaši državi (npr. možnosti izvolitve politika, ki se javno opredeli za 
geja, lezbijko, biseksualca ali transspolno osebo).  
 
12. Lezbijke  

  1. Niso priznane 
  2. Priznane so do neke stopnje 
  3. Priznava jih večina 
  4. Skoraj popolnoma so priznane 
  5. Popolnoma so priznane 
  Ne vem 
  Se ne uporablja/ni pomembno 

 
13. Geji  

 1. Niso priznani 
 2. Priznani so do neke stopnje 
 3. Priznava jih večina 
 4. Skoraj popolnoma so priznani 
 5. Popolnoma so priznani 
 Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
14. Biseksualci  

 1. Niso priznani 
 2. Priznani so do neke stopnje 
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 3. Priznava jih večina 
 4. Skoraj popolnoma so priznani 
 5. Popolnoma so priznani 
 Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
15. Transspolne osebe  

 1. Niso priznane 
 2. Priznane so do neke stopnje 
 3. Priznava jih večina 
 4. Skoraj popolnoma so priznane 
 5. Popolnoma so priznane 
 Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
Kazensko pravo, pravno varstvo 
Vaša ocena pravnega statusa oseb LGBT v vaši državi. 
 
Ocenite stopnjo pravnega varstva pred diskriminacijo/neenakim obravnavanjem 
za osebe LGBT. 
 
16. Socialni zakoni (npr. enak dostop do socialnih ugodnosti).  

  1. Ni varstva 
  2. Malo varstva 
  3. Nekaj varstva 
  4. Dobro varstvo 
  5. Visoka stopnja varstva 
  Ne vem 
  Se ne uporablja/ni pomembno 

 
17. Ureditev trga dela (npr. istospolni partnerji ne uživajo ugodnosti, ki 
izhajajo iz zaposlitve)  

  1. Ni varstva 
  2. Malo varstva 
  3. Nekaj varstva 
  4. Dobro varstvo 
  5. Visoka stopnja varstva 
  Ne vem 
  Se ne uporablja/ni pomembno 

 
18. Zakoni o premoženjski ureditvi (npr. nekateri ne smejo imeti v lasti ali 
kupiti nekaterih stvari)  

  1. Ni varstva 
  2. Malo varstva 
  3. Nekaj varstva 
  4. Dobro varstvo 
  5. Visoka stopnja varstva 
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  Ne vem 
  Se ne uporablja/ni pomembno 

 
19. Verska ureditev (npr. omejitve udeležbe pri nekaterih cerkvenih 
obredih, ki so zakonsko dovoljene)   

  1. Ni varstva 
  2. Malo varstva 
  3. Nekaj varstva 
  4. Dobro varstvo 
  5. Visoka stopnja varstva 
  Ne vem 
  Se ne uporablja/ni pomembno 

 
20. Družinsko pravo (npr. nekateri zakoni veljajo samo za heteroseksualne 
pare, pri čemer se istospolna partnerstva obravnavajo drugače)  

  1. Ni varstva 
  2. Malo varstva 
  3. Nekaj varstva 
  4. Dobro varstvo 
  5. Visoka stopnja varstva 
  Ne vem 
  Se ne uporablja/ni pomembno 

 
21. Davčno pravo (npr. nekatere davčne ugodnosti so prilagojene 
heteroseksualnim partnerstvom, in ne drugim)  

  1. Ni varstva 
  2. Malo varstva 
  3. Nekaj varstva 
  4. Dobro varstvo 
  5. Visoka stopnja varstva 
  Ne vem 
  Se ne uporablja/ni pomembno 

 
22. Politične pravice (npr. svoboda zbiranja in pravica do enakega dostopa 
do javnega financiranja političnih dejavnosti)  

  1. Ni varstva 
  2. Malo varstva 
  3. Nekaj varstva 
  4. Dobro varstvo 
  5. Visoka stopnja varstva 
  Ne vem 
  Se ne uporablja/ni pomembno 

 
23. Zakoni o priseljevanju (npr. preganjanje na podlagi spolne 
usmerjenosti je priznano kot podlaga za azil)  

  1. Ni varstva 
  2. Malo varstva 
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  3. Nekaj varstva 
  4. Dobro varstvo 
  5. Visoka stopnja varstva 
  Ne vem 
  Se ne uporablja/ni pomembno 

 
Kazensko pravo, kazniva dejanja iz sovraštva 
Vaša ocena položaja oseb LGBT v zvezi z nadlegovanjem in napadi na podlagi 
spolne usmerjenosti v vaši državi (tako imenovana kazniva dejanja iz sovraštva) 
 
24. Ocenite stopnjo napadov in nadlegovanja na podlagi spolne 
usmerjenosti.  

  1. Je ni/nizka stopnja 
  2. Precej nizka stopnja 
  3. Srednja stopnja 
  4. Precej visoka stopnja 
  5. Visoka stopnja 
  Ne vem 
  Se ne uporablja/ni pomembno 

 
Vaša ocena položaja oseb LGBT v zvezi z nadlegovanjem in napadi na podlagi 
spolne usmerjenosti (tako imenovana kazniva dejanja iz sovraštva) 
 
25. Ocenite, kako ustrezni javni organi obravnavajo kazniva dejanja iz 
sovraštva zoper osebe LGBT v primerjavi z napadi na druge osebe.  

 1. Težave ne obravnavajo resno 
 2. Obravnavajo jo malo resneje 
 3. Obravnavajo jo dokaj resno 
 4. Obravnavajo jo resno 
 5. Obravnavajo jo zelo resno 
 Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
Družinska in socialna vprašanja 
Vaša ocena položaja oseb LGBT v zvezi z družinskimi in socialnimi vprašanji. 
 
26. Navedite, ali v vaši državi obstaja možnost za javno sprejeto in 
registrirano istospolno partnerstvo.  

 Da 
  Ne 
  Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
27. Ocenite raven upravnih in postopkovnih ovir/težav, če v vaši državi 
živite v istospolnem partnerstvu, ki ni javno sprejeto (npr. v 
neregistriranem partnerstvu).  

  1. Številne ovire/težave 
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 2. Kar nekaj ovir/težav 
 3. Nekaj ovir/težav 
 4. Malo ovir/težav 
 5. Nobenih ovir/težav 
 Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
28. Istospolna partnerstva v moji državi je mogoče dovoliti ali jih priznati 
z: (npr. ali jih zakonodaja dovoljuje in šteje za veljavna kot taka) 
(dovoljenih je več odgovorov).  

  Splošno zakonodajo 
  Posebno zakonodajo 
  Drugo (npr. občine); če da, navedite spodaj 
 Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
29. Ocenite, ali javni organi istospolnim parom zagotavljajo enak dostop do 
javnih storitev kot heteroseksualnim parom (npr. v zvezi s priznavanjem 
istospolnih partnerjev v šolah ali bolnišnicah).  

  1.  Ni dostopa/nizka stopnja dostopa 
  2.  Precej nizka stopnja dostopa 
 3. Zmerna stopnja dostopa 
 4. Precej visoka stopnja dostopa 
 5. Visoka stopnja dostopa 
 Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
[Odgovorite samo, če ste nevladna organizacija:] 
Trg dela 
Vaša ocena položaja oseb LGBT v zvezi z možnostmi na trgu dela. 
 
30. Ocenite enake možnosti glede zaposlovanja za lezbijke, geje in 
biseksualne osebe v primerjavi s heteroseksualnimi osebami (npr. bi 
razkritje spolne usmerjenosti prosilca negativno vplivalo na možnost 
zaposlitve v primerjavi s heteroseksualnim prosilcem).  

 1. Neenake možnosti 
 2. Nekoliko neenake možnosti 
 3. Zmerno enake možnosti 
 4. Dokaj enake možnosti 
 5. Enake možnosti 
  Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
31. Ocenite enake možnosti glede zaposlovanja za transspolne osebe v 
primerjavi s heteroseksualnimi osebami. (npr. bi bila razkrita transspolna 
oseba v slabšem položaju pri zaposlovanju v primerjavi z drugimi).  

 1. Neenake možnosti 
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 2. Nekoliko neenake možnosti 
 3. Zmerno enake možnosti 
 4. Dokaj enake možnosti 
 5. Enake možnosti 
  Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
Ocenite enake možnosti glede poklicnega napredovanja za osebe LGBT v 
primerjavi s heteroseksualnimi osebami. 
 
32. Lezbijke  

 1. Neenake možnosti 
 2. Nekoliko neenake možnosti 
 3. Zmerno enake možnosti 
 4. Dokaj enake možnosti 
 5. Enake možnosti 
  Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
33. Geji  

 1. Neenake možnosti 
 2. Nekoliko neenake možnosti 
 3. Zmerno enake možnosti 
 4. Dokaj enake možnosti 
 5. Enake možnosti 
  Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
34. Biseksualci  

 1. Neenake možnosti 
 2. Nekoliko neenake možnosti 
 3. Zmerno enake možnosti 
 4. Dokaj enake možnosti 
 5. Enake možnosti 
  Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
35. Transspolne osebe  

 1. Neenake možnosti 
 2. Nekoliko neenake možnosti 
 3. Zmerno enake možnosti 
 4. Dokaj enake možnosti 
 5. Enake možnosti 
  Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 
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Ocenite stopnjo enakega plačila (plač skupaj z dodatki in ugodnostmi, do 
katerih je upravičen partner) za enako delo za osebe LGBT v primerjavi s 
heteroseksualnimi osebami. 
 
36. Lezbijke  

 1. Neenako plačilo 
  2. Nekoliko neenako plačilo 
  3. Dokaj enako plačilo 
  4. Precej enako plačilo 
  5. Enako plačilo 
  Ne vem 
  Se ne uporablja/ni pomembno 

 
37. Geji  

  1. Neenako plačilo 
  2. Nekoliko neenako plačilo 
  3. Dokaj enako plačilo 
  4. Precej enako plačilo 
  5. Enako plačilo 
  Ne vem 
  Se ne uporablja/ni pomembno 

 
 
38. Biseksualci  

  1. Neenako plačilo 
  2. Nekoliko neenako plačilo 
  3. Dokaj enako plačilo 
  4. Precej enako plačilo 
  5. Enako plačilo 
  Ne vem 
  Se ne uporablja/ni pomembno 

 
 
39. Transspolne osebe  

  1. Neenako plačilo 
  2. Nekoliko neenako plačilo 
  3. Dokaj enako plačilo 
  4. Precej enako plačilo 
  5. Enako plačilo 
  Ne vem 
  Se ne uporablja/ni pomembno 

 
 
 
Azil in združitev družine 
Vaša ocena položaja oseb LGBT v zvezi z azilom in združitvijo družine. 
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40. Ocenite splošno ozaveščenost javnih organov o osebah LGBT, ki so 
zaprosile za azil, in istospolnih parih, ki so zaprosili za združitev družine.   

 1.  Ni ozaveščenosti/nizka stopnja ozaveščenosti 
 2.  Precej nizka stopnja ozaveščenosti 
 3.  Zmerna stopnja ozaveščenosti 
 4.  Precej visoka stopnja ozaveščenosti 
 5.  Splošna ozaveščenost 
 Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
41. Ocenite pomen, ki ga javni organi pripisujejo prosilcem za azil LGBT, 
ki prosijo za status begunca?  

 1.  Ne pripisujejo jim pomena 
 2.  Pripisujejo jim malo pomena 
 3.  Pripisujejo jim precejšen pomen 
 4.  Pripisujejo jim dokaj velik pomen 
 5.  Pripisujejo jim zelo velik pomen 
 Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
[Na to vprašanje odgovarjajo samo nevladne organizacije] 
 
42. Ocenite pomen posebne pozornosti v skupnosti LGBT za prosilce za 
azil LGBT in istospolne pare, ki so zaprosili za združitev družine.  

 1.  Ni pomembna 
 2.  Nekoliko pomembna 
 3.  Dokaj pomembna 
 4.  Pomembna 
 5.  Zelo pomembna 
 Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
Izobraževanje 
Vaša ocena položaja oseb LGBT v zvezi z vprašanji s področja izobraževanja. 
Ocenite stopnjo, do katere šolsko osebje v šolah sprejema osebe LGBT na 
naslednjih stopnjah izobraževanja:  
 
43. Osnovnošolsko izobraževanje (osnovna šola 0–9 let)  

 1.   Ni sprejemanja/nizka stopnja sprejemanja 
 2.   Nizka stopnja sprejemanja 
 3.   Zmerna stopnja sprejemanja 
 4.  Dokaj visoka stopnja sprejemanja 
 5.  Visoka stopnja sprejemanja 
 Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
44. Višje srednješolsko izobraževanje (npr. gimnazija)  
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 1.   Ni sprejemanja/nizka stopnja sprejemanja 
 2.   Nizka stopnja sprejemanja 
 3.   Zmerna stopnja sprejemanja 
 4.  Dokaj visoka stopnja sprejemanja 
 5.  Visoka stopnja sprejemanja 
  Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
45. Posekundarno neterciarno izobraževanje (krajše izobraževanje 0,5–2 

leti)  
 1.   Ni sprejemanja/nizka stopnja sprejemanja 
 2.   Nizka stopnja sprejemanja 
 3.   Zmerna stopnja sprejemanja 
 4.  Dokaj visoka stopnja sprejemanja 
 5.  Visoka stopnja sprejemanja 
  Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
46. Terciarno izobraževanje stopnja B (poklicno/strokovno izobraževanje 
3–4 leta)  

 1.   Ni sprejemanja/nizka stopnja sprejemanja 
 2.   Nizka stopnja sprejemanja 
 3.   Zmerna stopnja sprejemanja 
 4.  Dokaj visoka stopnja sprejemanja 
 5.  Visoka stopnja sprejemanja 
 Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
47. Terciarno izobraževanje stopnja A (univerzitetno izobraževanje ali 
raziskovanje 3–8 let)  

 1.   Ni sprejemanja/nizka stopnja sprejemanja 
 2.   Nizka stopnja sprejemanja 
 3.   Zmerna stopnja sprejemanja 
 4.  Dokaj visoka stopnja sprejemanja 
 5.  Visoka stopnja sprejemanja 
 Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
Ocenite stopnjo, do katere drugi učenci, dijaki ali študenti sprejemajo osebe 
LGBT v šoli na naslednjih stopnjah izobraževanja: 
 
48. Osnovnošolsko izobraževanje (osnovna šola 0–9 let)  

 1.   Ni sprejemanja/nizka stopnja sprejemanja 
 2.   Nizka stopnja sprejemanja 
 3.   Zmerna stopnja sprejemanja 
 4.  Dokaj visoka stopnja sprejemanja 
 5.  Visoka stopnja sprejemanja 
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  Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
49. Višje srednješolsko izobraževanje (npr. gimnazija)  

 1.   Ni sprejemanja/nizka stopnja sprejemanja 
 2.   Nizka stopnja sprejemanja 
 3.   Zmerna stopnja sprejemanja 
 4.  Dokaj visoka stopnja sprejemanja 
 5.  Visoka stopnja sprejemanja 
 Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
50. Posekundarno neterciarno izobraževanje (krajše izobraževanje 0,5–2 

leti)  
 1.   Ni sprejemanja/nizka stopnja sprejemanja 
 2.   Nizka stopnja sprejemanja 
 3.   Zmerna stopnja sprejemanja 
 4.  Dokaj visoka stopnja sprejemanja 
 5.  Visoka stopnja sprejemanja 
 Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
51. Terciarno izobraževanje stopnja B (poklicno/strokovno izobraževanje 
3–4 leta)  

 1.   Ni sprejemanja/nizka stopnja sprejemanja 
 2.   Nizka stopnja sprejemanja 
 3.   Zmerna stopnja sprejemanja 
 4.  Dokaj visoka stopnja sprejemanja 
 5.  Visoka stopnja sprejemanja 
 Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
52. Terciarno izobraževanje stopnja A (univerzitetno izobraževanje ali 
raziskovanje 3–8 let)  

 1.   Ni sprejemanja/nizka stopnja sprejemanja 
 2.   Nizka stopnja sprejemanja 
 3.   Zmerna stopnja sprejemanja 
 4.  Dokaj visoka stopnja sprejemanja 
 5.  Visoka stopnja sprejemanja 
 Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
Ocenite stopnjo, do katere šolski učni načrti obravnavajo vprašanja v zvezi z 
LGBT na naslednjih stopnjah izobraževanja: 
 
53. Osnovnošolsko izobraževanje (osnovna šola 0–9 let)  

 1.  Ne obravnavajo 
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 2.  Nizka stopnja obravnavanja 
 3.  Precejšnja stopnja obravnavanja 
 4.  Splošno obravnavanje 
 5.  Visoka stopnja obravnavanja 
 Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
54. Višje srednješolsko izobraževanje (npr. gimnazija)  

 1.  Ne obravnavajo 
 2.  Nizka stopnja obravnavanja 
 3.  Precejšnja stopnja obravnavanja 
 4.  Splošno obravnavanje 
 5.  Visoka stopnja obravnavanja 
 Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
55. Posekundarno neterciarno izobraževanje (krajše izobraževanje 0,5–2 

leti)  
 1.  Ne obravnavajo 
 2.  Nizka stopnja obravnavanja 
 3.  Precejšnja stopnja obravnavanja 
 4.  Splošno obravnavanje 
 5.  Visoka stopnja obravnavanja 
 Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
56. Terciarno izobraževanje stopnja B (poklicno/strokovno izobraževanje 

3–4 leta)  
 1.  Ne obravnavajo 
 2.  Nizka stopnja obravnavanja 
 3.  Precejšnja stopnja obravnavanja 
 4.  Splošno obravnavanje 
 5.  Visoka stopnja obravnavanja 
 Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
57. Terciarno izobraževanje stopnja A (univerzitetno izobraževanje ali 
raziskovanje 3–8 let)  

 1.  Ne obravnavajo 
 2.  Nizka stopnja obravnavanja 
 3.  Precejšnja stopnja obravnavanja 
 4.  Splošno obravnavanje 
 5.  Visoka stopnja obravnavanja 
  Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
Zdravstvene storitve 
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Vaša ocena položaja oseb LGBT v zvezi z zdravstvenim sektorjem. 
 
58. Ocenite splošni odnos zdravstvenega osebja do posebnih potreb oseb 
LGBT (npr. lezbijk, ki iščejo pomoč pri umetni oploditvi, ali priznavanje 
istospolnih partnerjev za sorodnike/družinske člane).  

 1.   Negativen odnos 
 2.   Nekoliko negativen odnos 
 3.   Zmeren odnos 
 4.   Nekoliko pozitiven odnos 
 5.   Pozitiven odnos 
 Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
59. Ocenite splošni odnos zdravstvenega osebja do gejev, okuženih z 
virusom HIV/aidsom.  

 1.   Negativen odnos 
 2.   Nekoliko negativen odnos 
 3.   Zmeren odnos 
 4.   Nekoliko pozitiven odnos 
 5.   Pozitiven odnos 
 Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
Religija 
Vaša ocena priznavanja oseb LGBT v glavnih religijah. 
 
60. Istospolna partnerstva v moji državi je mogoče dovoliti ali jih priznati 
z: (npr. ali jih religija dovoljuje in jih šteje za veljavna kot taka) 
(dovoljenih je več odgovorov).  

  Nacionalno religijo v moji državi  
  Drugimi religijami v moji državi 
  Ne vem/ni pomembno 

 
Šport 
Vaša ocena položaja oseb LGBT v športu. 
 
61. Ocenite stopnjo, do katere so lahko osebe LGBT odkrite o svoji spolni 
usmerjenosti pri športnem udejstvovanju na zasebni ravni.  

 1.   Ni možnosti 
 2.   Nizka stopnja možnosti 
 3.   Zmerna stopnja možnosti 
 4.   Dokaj visoka stopnja možnosti 
 5.   Visoka stopnja možnosti 
  Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 
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62. Ocenite stopnjo sprejemanja razkritih oseb LGBT v zvezi s športnim 
udejstvovanjem.  

 1.   Ni sprejemanja/nizka stopnja sprejemanja 
 2.   Nizka stopnja sprejemanja 
 3.   Zmerna stopnja sprejemanja 
 4.   Dokaj visoka stopnja sprejemanja 
 5.   Visoka stopnja sprejemanja 
  Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
Mediji 
Vaša ocena poročanja javnih medijev (televizije, časopisov, spletnih strani 
javnih televizijskih in radijskih postaj, interneta itd.) o osebah LGBT. 
 
63. Ocenite prikazovanje oseb LGBT v medijih na splošno.  

 1.  Negativno poročanje 
 2.  Nekoliko bolj negativno poročanje 
 3.  Nevtralno poročanje 
 4.  Nekoliko bolj pozitivno poročanje 
 5.  Pozitivno poročanje 
  Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
64. Ocenite stereotipizacijo oseb LGBT v medijih v primerjavi z 
niansiranim opisom.  

 1.  Skrajna stereotipizacija 
 2.   Stereotipizacija do neke mere 
 3.   Stereotipizacija in niansirano prikazovanje 
 4.   Nekoliko niansirani opisi 
 5.   Niansirani opisi 
  Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
Transspolna vprašanja 
Vaša ocena položaja transspolnih oseb. 
 
65. Ocenite splošno javno ozaveščenost o transspolnih osebah.  

 1.  Ni ozaveščenosti/nizka stopnja ozaveščenosti 
 2.  Precej nizka stopnja ozaveščenosti 
 3.  Zmerna stopnja ozaveščenosti 
 4.  Precej visoka stopnja ozaveščenosti 
 5.  Splošna ozaveščenost 
  Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
66. Ocenite splošno ozaveščenost javnih organov o transspolnih osebah.  

 1.  Ni ozaveščenosti/nizka stopnja ozaveščenosti 
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 2.  Precej nizka stopnja ozaveščenosti 
 3.  Zmerna stopnja ozaveščenosti 
 4.  Precej visoka stopnja ozaveščenosti 
 5.  Splošna ozaveščenost 
  Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
67. Navedite pomen posebne pozornosti, ki jo javni organi posvečajo 
transspolnim osebam v zvezi s tveganjem socialne izključenosti.  

 1.  Ni pomembna 
 2.  Nekoliko pomembna 
 3.  Dokaj pomembna 
 4.  Pomembna 
 5.  Zelo pomembna 
  Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
68. Ocenite stopnjo diskriminacije transspolnih oseb v skupnosti LGBT.  

 1.   Visoka stopnja 
 2.   Dokaj visoka stopnja 
 3.   Srednja stopnja 
 4.   Dokaj nizka stopnja 
 5.   Je ni/nizka stopnja 
  Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
69. Ocenite obseg, do katerega vključujete transspolne osebe kot posebno 
podskupino v delo svoje organizacije.  

 1.   Ne vključujemo jih 
 2.   V majhnem obsegu 
 3.   Do neke mere 
 4.   V precejšnjem obsegu 
 5.   V velikem obsegu 
  Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 

 
O delu vaše organizacije v zvezi s homofobijo in diskriminacijo 
Njihov namen za nas je zbiranje podatkov o delu, ki se opravlja v Evropi v 
zvezi s homofobijo in diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti. 
 
70. Ima vaša organizacija pisna pričevanja, preglede ali poročila o 
sedanjem stanju v zvezi z osebami LGBT?  

  Da 
  Ne 
  Ne vem 
 Se ne uporablja/ni pomembno 
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71. Navedite nekatera področja, ki ste jih zajeli v pisnih pričevanjih.  
  Splošno mnenje 
  Trg dela 
  Etnične manjšine 
  Družinska in socialna vprašanja 
  Svoboda zbiranja 
  Kazensko pravo 
  Kazniva dejanja iz sovraštva 
  Izobraževanje 
  Zdravstvene storitve 
  Šport 
  Mediji 
  Transspolna vprašanja 
  Drugo (navedite drugo ustrezno področje) 

 
72. Če je mogoče, navedite nekaj naslovov pričevanj, pregledov ali poročil v 
zvezi z navedenimi področji.  

  Vnesi besedilo 
 
73. Če poznate primere dobre prakse v svoji organizaciji ali v zvezi z njo, 
jih navedite spodaj (npr. izobraževanje javnih uslužbencev o manjšinskih 
vprašanjih ali protidiskriminacijske pobude, ki vključujejo spolno 
usmerjenost). Če pripomb nimate, pustite prazen prostor.  

  Vnesi besedilo 
 
74. Če imate dodatne pripombe o diskriminaciji oseb LGBT, ki se nanašajo 
izrecno na vašo državo, jih navedite spodaj. Če pripomb nimate, pustite 
prazen prostor.  

  Vnesi besedilo 
 
 [odgovorite samo, če ste nevladna organizacija ali organ za enakost] 
 
75. DIHR in družba COWI bi vas obiskali marca ali aprila. Če želite 
opozoriti na katero koli temo in o njej razpravljati, jo navedite spodaj.  

  Vnesi besedilo 
 
76. Če imate dodatne pripombe o raziskavi, jih navedite spodaj.  

  Vnesi besedilo 
 
Kliknite na gumb „Naprej“, da shranite odgovore in zaprete vprašalnik. 
Zahvaljujemo se vam za vaš prispevek k raziskavi. 
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