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Felaktiga och föråldrade synsätt på hbt-personer
äventyrar deras grundläggande rättigheter
I vissa medlemsstater betraktar läkare fortfarande homosexualitet som
en sjukdom och transsexualitet som en psykisk störning, enligt resultaten
i en ny rapport från Europeiska unionens byrå för grundläggande
rättigheter (FRA). Sådana negativa synsätt på homosexuella, bisexuella
och transpersoner (hbt-personer) i samhället, bland grupper av
yrkesverksamma och politiska beslutsfattare, hindrar insatserna för att
motverka diskriminering och hatbrott. I den första jämförande
undersökningen i 19 medlemsstater om åsikterna hos offentliga
tjänstemän, tjänstemän inom sjukvården, lärare och poliser bekräftades
i hög grad EU-initiativens positiva effekter. Undersökningen bekräftade
emellertid också bristen på information och yrkesutbildning om hbtpersoners behov, vilket har förhindrat de svarande från att agera för att
hjälpa till att motverka den diskriminering som hbt-personer ständigt
möter.
"Hbt-personer har samma rätt till utbildning, sjukvård och rättvis behandling som
alla andra. De har också rätt att leva ett värdigt liv utan rädsla och diskriminering",
säger FRA:s direktör Michael O’Flaherty. "FRA:s senaste rön avslöjar hur vissa
läkare fortfarande felaktigt anser att homosexualitet är en sjukdom. De visar
tydligt att det finns ett behov att EU och dess medlemsstater ger de offentliga
tjänstemännen möjlighet att utföra sin plikt och tillhandahålla högkvalitativa
tjänster för att hjälpa till med att få ett slut på det lidande som många hbtpersoner upplever."
FRA talade på plats med de yrkesgrupper som är bäst lämpade att identifiera
hinder och drivande faktorer vid genomförandet av politiken för grundläggande
rättigheter. Vissa av de viktigaste resultaten hittar du i rapporten Professionally
speaking: challenges to achieving equality for LGBT people:


Samhället kan vara fientlig inställt mot hbt-personer, och yrkesverksamma
kan hysa fördomar, t.ex. att man tror att homosexualitet är en sjukdom
som är smittsam. Detta pekar på behovet av fler positiva kampanjer på
EU-nivå och i medlemsstaterna för att öka medvetenheten, som t.ex.
EU:s förteckning över åtgärder för att förbättra respekten för hbt-personer
och deras rättigheter.



Alla grupper av yrkesverksamma har låg medvetenhet och dåliga kunskaper
om hbt-personers behov. Detta understryker vikten av yrkesutbildning,
och partnerskap i det civila samhället och samarbete för att bidra till
att motverka fördomar, särskilt mot transpersoner inom sjukvården, och på
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ett bättre sätt tillhandahålla samma höga servicenivå som de flesta andra
människor får.


Bristen på objektiv information, särskilt i skolor, kan leda till mobbning och
fördomar senare i livet och tvinga hbt-ungdomar att dölja sin sexuella
läggning/könsidentitet.
Medlemsstaterna
bör
samarbeta
med
utbildningsmyndigheter och skolor och formulera riktade kampanjer för att
göra skolan till en säkrare och vänligare plats för hbt-personer.



Hbt-hatbrott blir ofta ouppmärksammade, orapporterade och oregistrerade.
Medlemsstaterna bör göra mer för att se till att lagarna mot hatbrott är
korrekt antagna och att större ansträngningar görs för att förbättra
rapporteringen av hbt-hatbrott, som bör registreras.

I rapporten tillfrågades offentliga tjänstemän, läkare, lärare och poliser om vilka
lagar och vilken politik som fungerar och vilka som inte gör det, och varför, när
det handlar om att skydda och främja hbt-personers rättigheter. En omfattande
översikt över lagstiftning och politik på hbt-området i EU finns i en FRA-rapport
som publicerades i december 2015. I rapporten tar man också upp de problem
som drabbar intersexuella personer.
Rönen kompletterar resultaten från FRA:s banbrytande undersökning om hbtpersoner i EU som avslöjade en omfattande rädsla bland hbt-personer och
diskriminering mot dem i EU. Alla uppgifter från undersökningen kommer att vara
tillgängliga senare i år.
Rapporten finns på denna länk: Professionally speaking: challenges to achieving
equality for LGBT people.
För mer information, kontakta: media@fra.europa.eu
Tfn (+43) 1 580 30 642
Meddelande till redaktörerna:
 Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
tillhandahåller evidensbaserad rådgivning till EU och nationella
beslutsfattare, och bidrar därigenom till en mer informerad och bättre
målinriktad debatt och politik om grundläggande rättigheter.


För mer om FRA:s hbti-arbete se FRA:s webbplats.



Resultaten baseras på intervjuer med över 1 000 offentliga tjänstemän och
yrkesverksamma inom brottsbekämpnings-, utbildnings- och hälso- och
sjukvårdssektorerna i 19 EU-medlemsstater: Österrike, Bulgarien,
Kroatien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Ungern, Irland, Italien,
Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Polen, Rumänien, Slovakien,
Spanien och Storbritannien under 2013.



Den 28–29 april i Amsterdam kommer FRA:s arbetsgrupp för förbättrad
rapportering och registrering av hatbrott i EU också att särskilt diskutera
hatbrott mot hbti-personer.
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