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Tisková zpráva agentury FRA 
Ve Vídni/Bruselu dne 14. května 2020 

Převládá mezi LGBTI lidmi v Evropě naděje, nebo strach? 

Čím dál více leseb, gayů, bisexuálů, transgender a intersexuálních lidí (LGBTI) je 
otevřených ohledně své identity a orientace, avšak míra strachu, násilí a 
diskriminace vůči nim je stále vysoká. To vyplývá z výsledků průzkumu Agentury 
Evropské unie pro základní práva (FRA), který se týká každodenních zkušeností 
LGBTI lidí žijících v Evropě. S více než 140 000 respondenty jde o vůbec 
nejrozsáhlejší průzkum na téma násilí z nenávisti a diskriminace LGBTI lidí. Jeho 
výsledky by měly vést k politickým opatřením, která budou lépe chránit a 
prosazovat práva LGBTI lidí. 

„Příliš mnoho LGBTI lidí žije i nadále ve strachu ze zesměšňování, diskriminace a  z napadení. 
Ačkoli některé země udělaly v otázce rovnosti LGBTI lidí pokroky, výsledky našeho průzkumu 
ukazují, že celkový pokrok byl jen malý a příliš mnoho LGBTI lidí zůstává zranitelných. Jejich 
problémy v oblasti práce a zdravotní péče se mohou ještě zhoršit v důsledku pandemie 
způsobné novým typem koronaviru. Vlády a politici by se měli snažit se o to, aby byla práva 
LGBTI lidí dodržována,“ říká ředitel agentury FRA Michael O’Flaherty. 

Helena Dalli, komisařka Evropské komise pro rovnost, dodává: „Navzdory důležitým krokům 
vpřed, pokud jde o rovnost LGBTI+ lidí v EU v posledních letech, jsou LGBTI+ lidé stále 
vystaveni vysoké míře diskriminace. Ještě znepokojivější je, že jsme v EU nedávno byli 
svědky útoků proti LGBTI lidem, jako jsou útoky během pochodů, vyhlášení „Zón bez LGBT“, 
rozdávání pokut za reklamy přátelské k LGBTI lidem a další. Všichni v Evropské unii by se 
měli cítit bezpečně a mít možnost být sami sebou.“ 

Zpráva „K rovnosti LGBTI lidí vede ještě dlouhá cesta (A long way to go for LGBTI equality)“ 
se věnuje zkušenostem LGBTI lidí v Evropské unii, Spojeném království, Srbsku a Severní 
Makedonii. Poukazuje také na změny, ke kterým došlo od provedení prvního průzkumu o 
LGBT lidech v roce 2012. 

Ze srovnání těchto dvou průzkumů vyplývá, že během sedmi let, které je od sebe dělí, došlo 
jen k malému celkovému pokroku. Průměrné hodnoty v EU skrývají důležité rozdíly mezi 
jednotlivými zeměmi. V některých z nich více než 70 % LGBTI respondentů říká, že 
společnost je tolerantnější, zatímco v jiných si 68 % myslí, že je naopak méně tolerantní. 

Klíčové výsledky průzkumu zahrnují následující: 

• Otevřenost: šest z deseti respondentů se na veřejnosti vyhýbá držení se za ruce se svým 
partnerem. 

• Obtěžování: dva z pěti respondentů uvedli, že byli v roce před průzkumem obtěžováni. 
• Útoky: pětina transgender a intersexuálních lidí byla fyzicky či sexuálně napadena, což 

je dvakrát častěji než u jiných skupin v rámci LGBTI komunity. 
• Diskriminace: jeden z pěti respondentů se cítí být diskriminován v práci a více než jeden 

ze tří se cítí být diskriminován v restauraci nebo v jiných společenských situacích. 
• Školní vzdělávání: jeden ze dvou LGBTI studentů uvádí, že někdo z jejich spolužáků či 

učitelů podporuje LGBTI lidi. 
• Hospodářská situace: jeden ze tří LGBTI lidí uvádí, že má problémy vyjít s penězi. 

V ještě horší situaci se nacházejí intersexuální a transgender lidé (zhruba jeden ze dvou). 

Tyto výsledky podpoří Strategii Evropské komise pro rovnost LGBTI lidí, která by měla být 
publikována v letošním roce. Agentura FRA vyzývá EU a její členské státy, aby zavedly 
opatření na ochranu práv LGBTI lidí, která zahrnují: 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/eu-lgbti-survey-results
https://fra.europa.eu/en/publication/2014/eu-lgbt-survey-european-union-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-survey-main
https://fra.europa.eu/en/publication/2014/eu-lgbt-survey-european-union-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-survey-main
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• Trestné činy z nenávisti – vytvořit kulturu nulové tolerance k násilí a obtěžování vůči 
komunitě LGBTI, aby LGBTI lidé mohli plně požívat své právo na svobodný pohyb a nežili 
ve strachu. Investovat do výcviku policejních složek, aby dokázaly rozpoznat, zaevidovat 
a řádně vyšetřit trestné činy z nenávisti vůči LGBTI lidem, aby se oběti nebály hlásit útoky 
a bylo s nimi rovně zacházeno. 

• Ohlašování trestních činů – usnadnit obětem ohlašování trestných činů a diskriminace 
prostřednictvím on-line nástrojů, komunitního kontaktů a výcviku policejních složek. 
Poskytovat dostatečné zdroje subjektům zabývajícím se rovným postavením, aby mohly 
účinně podporovat oběti diskriminace. 

• Diskriminace - přijmout směrnici o rovném zacházení za účelem rozšíření ochrany před 
diskriminací i mimo zaměstnání. Realizovat komplexní vnitrostátní plány na podporu 
dodržování práv LGBTI lidí ve všech oblastech života.  

• Školní vzdělávání - vytvořit bezpečné a podpůrné prostředí pro mladé LGBTI lidi ve 
školách. Pomoci školám a učitelům sdílet zkušenosti, bojovat proti šikaně LGBTI studentů 
a zajistit, aby vzdělávací materiály nepřirovnávaly příslušnost k LGBTI komunitě 
k chorobě. 

• Jít příkladem - každý může přispět k tomu, aby se rovnost stala skutečností. 

Tento průzkum pokrývá 27 členských států EU, Spojené království, Srbsko a Severní 
Makedonii. Vůbec poprvé zahrnuje zkušenosti intersexuálů a mladých LGBTI lidí ve věku od 
15 do 17 let. 

Společně s hlavními výsledky průzkumu zveřejňuje agentura také rozsáhlý datový 
průzkumník, který umožňuje filtrování údajů podle země, otázky z průzkumu a skupiny L, G, 
B, T nebo I. 

Více informací 
 
Další informace naleznete v tiskovém balíčku nebo se můžete obrátit na: 
media@fra.europa.eu / tel.: +43 1 580 30 653 

https://fra.europa.eu/en/data-and-maps/2020/lgbti-survey-data-explorer
https://fra.europa.eu/en/data-and-maps/2020/lgbti-survey-data-explorer
https://fra.europa.eu/en/media/press-packs/eu-lgbti-survey
mailto:media@fra.europa.eu

