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Съобщение за пресата от FRA 

Виена/Брюксел, 16 март 2016 г. 

Погрешни и остарели представи за ЛГБТ лицата 

застрашават основните им права 

В някои държави членки на Европейския съюз (ЕС) лекарите все още 

разглеждат хомосексуалността като заболяване, а 

транссексуалността като психично разстройство, според резултати, 

отразени в нов доклад на Агенцията на Европейския съюз за 

основните права (FRA). Подобни негативни представи за лесбийките, 

гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица (ЛГБТ) в 

обществото, сред професионалните съсловия и политиците, 

препятстват усилията за борба срещу дискриминацията и 

престъпленията, подбудени от омраза. Държавните служители, 

длъжностни лица в системата на здравеопазването, учители и 

полицейски служители, участници  в първото по рода си сравнително 

проучване проведено в 19 държави членки, отчитат положителното 

въздействие на инициативите на ЕС. Участниците също така обаче 

посочват, че липсата на информация и професионално обучение 

относно потребностите на ЛГБТ лицата възпрепятстват 

предприемането на действия за борба срещу дискриминацията, с 

която постоянно се сблъскват тези лица. 

„ЛГБТ лицата имат същите права на образование, здравеопазване и 

равнопоставено третиране, както и всички останали. Те също имат правото да 

живеят достойно, без страх и дискриминация“, заявява директорът на FRA 

Майкъл О'Флеърти. „Резултатите от последното проучване на FRA показват, 

че някои лекари все още споделят погрешната представа, че 

хомосексуалността е заболяване. Тези констатации подчертават 

необходимостта ЕС и държавите членки да дадат възможност и подкрепа на 

служители в публичната сфера да изпълняват задължението си да 

предоставят висококачествени услуги, с което да допринесат за премахване 

на страданията, които търпят много ЛГБТ лица.“ 

FRA разговаря с професионалните съсловия, които са в най-добра позиция да 

идентифицират пречките и движещите фактори, свързани с осъществяването 

на политиките в областта на основните права на практика. Някои от основните 

констатации, отразени в доклада „Професионалистите говорят: 

предизвикателства пред постигането на равенство на ЛГБТ лицата“, са: 

 в някои случаи обществото е враждебно настроено към ЛГБТ лицата, а 

специалистите имат предразсъдъци, напр. убеждението, че 

хомосексуалността е заболяване, което може да се предава. Това 

обстоятелство подчертава необходимостта от позитивни европейски 
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и национални кампании за повишаване на осведомеността като 

например тези включените в списъка на ЕС с действия за подобряване 

на зачитането на правата на ЛГБТ лицата; 

 всички професионални групи се характеризират с ниска степен на 

осведоменост и знания относно потребностите на ЛГБТ лицата. Това 

подчертава значението на професионалното обучение и 

партньорствата с гражданското общество, които могат да 

способстват за борбата срещу предразсъдъците, особено срещу 

транссексуалните лица в областта на здравеопазването, и за по-

ефективно предоставяне на същите висококачествени услуги, каквито 

получават повечето от останалите хора; 

 липсата на обективна информация, особено в училищата, може да стане 

предпоставка за тормоз и предразсъдъци по-късно през живота, а също 

така да принуди ЛГБТ младежите да крият своята сексуална 

ориентация/полова идентичност. Държавите членки трябва да работят 

съвместно с образователните органи и училищата за подготовка на 

целенасочени кампании, които ще допринесат за това училищата 

да са по-безопасни и приятелски места за ЛГБТ лицата; 

 подбудените от омраза престъпления срещу ЛГБТ лица често не се 

разпознават, докладват и регистрират. Държавите членки следва да 

положат повече усилия, за да гарантират ефективното прилагане на 

законите за защита от престъпления, подбудени от омраза, и 

предприемането на по-активни действия за подобряване на 

докладването и регистрацията на подбудените от омраза престъпления 

срещу ЛГБТ лица. 

Проучването обхваща държавни служители, лекари, учители и полицейски 

служители, относно въпроси като кои закони и политики са ефективни или 

неефективни, и защо, по отношение на защитата и подобряването на правата 

на ЛГБТ лицата. Обстоен преглед на законите и политиките, свързани с ЛГБТ 

лицата, в ЕС може да се намери в доклада на FRA, представен през декември 

2015 г. В този доклад са разгледани и проблемите, с които се сблъскват 

интерсексуалните лица. 

Резултатите от това проучване допълват тези от първото по рода си проучване 

на FRA относно ЛГБТ лицата в ЕС, които разкриха широко разпространение на 

страх и дискриминация сред ЛГБТ лицата в ЕС. Пълният набор данни от 

проучването ще бъде публикуван по-късно през годината. 

За пълния текст на доклада вижте: Професионалистите говорят: 

предизвикателства пред постигането на равенство на ЛГБТ лицата. 

За повече информация се свържете с нас на: media@fra.europa.eu 

Тел.: +43 1 580 30 642 
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Бележки за редакторите: 

 Агенцията на ЕС за основните права (FRA) предоставя основани на 

фактите съвети на органите и лицата, вземащи решения на европейско 

и национално равнище, като по този начин допринася за по-

информирани и по-целенасочени обсъждания и политики относно 

основните права. 

 Повече информация за работата на FRA в областта на ЛГБТИ лицата 
можете да намерите на уебсайта на FRA. 

 Констатациите са направени въз основа на анкети с повече от 1 000 

държавни служители и специалисти в областите на правоприлагането, 

образованието и здравеопазването от 19 държави членки на ЕС: 

Австрия, България, Хърватия, Дания, Финландия, Франция, Гърция, 

Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Малта, Нидерландия, 

Полша, Румъния, Словакия, Испания и Обединеното кралство, 

проведени през 2013 г. 

 На 28—29 април 2016 г. в Амстердам ще се проведе заседание на 

работната група на FRA за подобряване на докладването и 

регистрацията на престъпленията, подбудени от омраза, в ЕС, на което 

ще бъдат разгледани по-конкретно и подбудените от омраза 

престъпления срещу ЛГБТИ лица. 

http://fra.europa.eu/en/theme/lgbti

