
 

 1 

FRA paziņojums presei 

Vīne/Brisele, 2020. gada 14. maijs 

Vai Eiropas LGBTI vidū valda cerība vai bailes? 

Kā liecina ES Pamattiesību aģentūras (FRA) veiktais apsekojums par LGBTI pieredzi 

Eiropā, lesbietes, geji, biseksuāļi, transpersonas un interseksuāļi (LGBTI) pašreiz 

biežāk atklāti atzīst savu patieso būtību, taču bailes, vardarbība un diskriminācija 

joprojām ir ļoti izplatīta. Apsekojumā piedalījušies 140 000 respondentu, tādējādi 

tas lielākais jebkad veiktais apsekojums par naida noziegumiem pret LGBTI un to 

diskrimināciju. Konstatējumiem būtu jāveicina politikas pasākumi, kas nodrošinātu 

LGBTI tiesību papildu aizsardzību un veicināšanu. 

“Ļoti daudz LGBTI joprojām neatklāj savu būtību, jo baidās no izsmiekla, diskriminācijas vai 

pat uzbrukumiem. Lai gan dažās valstīs panākta augsta līmeņa LGBTI līdztiesība, apsekojumā 

ir konstatēts, ka kopumā faktiskais progress ir pārāk mazs, tādēļ daudzi LGBTI ir neaizsargāti. 

To grūtības saistībā ar darbvietām un veselības aprūpi var palielināties Covid-19 dēļ. Politikas 

veidotājiem tas būtu jāņem vērā un būtu aktīvāk jāveicina LGBTI tiesību pilnīga ievērošana,” 

norāda FRA direktors Michael O’Flaherty. 

Līdztiesības komisāre Helena Dalli piebilda: “Neraugoties uz nozīmīgajiem soļiem pēdējos 

gados LGBTI+ personu līdztiesības jomā Eiropas Savienībā, LGBTI+ personas joprojām ziņo 

par augstu diskriminācijas līmeni. Satraucoši, ka nesen Eiropas Savienībā esam pieredzējuši 

pret LGBTI vērstus incidentus, piemēram, uzbrukumus geju praidiem, "LGBTI ideoloģijas 

neskartas zonas" deklarāciju pieņemšanu, naudassodus par LGBTI draudzīgām reklāmām u. 

c. Ikvienam Eiropas Savienībā vajadzētu justies droši un brīvi, dzīvojot pēc saviem 

uzskatiem.” 

Ziņojumā “A long way to go for LGBTI equality” (“Tāls ceļš līdz LGBTI līdztiesībai”) aplūko, 

kā tiek ievērotas aptuveni 140 000 LGBTI cilvēktiesības Eiropas Savienībā, Apvienotajā 

Karalistē, Serbijā un Ziemeļmaķedonijā. Tajā arī uzsvērtas pārmaiņas kopš FRA pirmā 

apsekojuma par LGBT, kas veikts 2012. gadā. 

Salīdzinot abus apsekojumus, atklājas, ka septiņu gadu laikā panāktais kopējais progress ir 

neliels. ES vidējie rādītāji slēpj būtiskas valstu starpā pastāvošas atšķirības. Dažās valstīs 

vairāk nekā 70 % LGBTI respondentu norāda, ka sabiedrība ir iecietīgāka, bet citās līdz 68 % 

respondentu apgalvo, ka tā ir mazāk iecietīga. 

Galvenie apsekojuma konstatējumi 

 Atklātība: 6 no 10 cilvēkiem sabiedrībā izvairās sadoties rokās ar partneri. 

 Aizskaršana: 2 no 5 respondentiem norāda, ka gadā pirms apsekojuma veikšanas 

piedzīvojuši aizskaršanu. 

 Uzbrukumi: 1 no 5 transpersonām un interseksuāļiem piedzīvojis fizisku vai seksuālu 

uzbrukumu; tas ir divreiz vairāk nekā citās LGBTI grupās. 

 Diskriminācija: 1 no 5 cilvēkiem izjūt diskrimināciju darbavietā, un vairāk nekā 1 no 

3 cilvēkiem izjūt diskrimināciju, ieturoties ārpus mājas vai socializējoties. 

 Izglītošana: 1 no 2 LGBTI izglītojamajiem norāda, ka kāds no viņu līdzbiedriem vai 

skolotājiem atbalsta LGBTI. 

 Ekonomikas stāvoklis: 1 no 3 LGBTI norāda, ka viņiem ir grūtības nodrošināt iztiku. 

Interseksuāļu un transpersonu vidū situācija ir sliktāka (aptuveni 1 no 2 cilvēkiem). 

Šie pierādījumi kļūs par atbalstu Eiropas Komisijas LGBTI līdztiesības stratēģijai, kas 

jāpieņem šogad. FRA aicina ES un tās dalībvalstis ieviest pasākumus, ar kuriem aizsargā 

LGBTI tiesības, ietverot pasākumus turpmāk minētajās jomās. 

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
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 Naida noziegums — veidot pilnīgas neiecietības kultūru attiecībā pret vardarbību pret 

LGBTI kopienu un tās aizskaršanu, lai LGBTI varētu īstenot savas tiesības pārvietoties 

brīvi un bez bailēm. Ieguldīt apmācībā ar mērķi nodrošināt, ka policija var atpazīt, 

reģistrēt un pienācīgi izmeklēt naida noziegumus pret LGBTI, lai upuri varētu droši ziņot 

par šādiem uzbrukumiem un saņemtu vienlīdzīgu attieksmi. 

 Ziņošana — atvieglot upuriem ziņošanu par noziegumiem un diskrimināciju, nodrošinot 

tiešsaistes ziņošanas rīkus, kopienas koordinatorus un policijas apmācību. Nodrošināt 

pienācīgus resursus līdztiesības iestādēm, lai tās varētu efektīvi atbalstīt diskriminācijas 

upurus. 

 Diskriminācija — pieņemt Vienlīdzīgas attieksmes direktīvu, lai paplašinātu aizsardzību 

pret diskrimināciju, ietverot jomas, kas neattiecas uz nodarbinātību. Īstenot 

visaptverošus nacionālos rīcības plānus, kuru mērķis ir veicināt LGBTI tiesību ievērošanu 

visās dzīves jomās.  
 Izglītošana — radīt drošu un atbalstošu vidi gados jauniem LGBTI skolā. Palīdzēt skolām 

un skolotājiem apmainīties ar pieredzi, novērst LGBTI izglītojamo iebiedēšanu un 

nodrošināt izglītojošus materiālus, kuros būšana par LGBTI netiek pielīdzināta slimībai. 

 Vadīt, rādot priekšzīmi — ikviens var sniegt savu pienesumu, lai līdztiesība kļūtu par 

realitāti. 

Šis apsekojums aptver 27 ES dalībvalstis, Apvienoto Karalisti, Serbiju un Ziemeļmaķedoniju. 

Pirmo reizi tajā ietverta interseksuāļu pieredze un 15 līdz 17 gadus vecu LGBTI pieredze. 

Kopā ar galvenajiem apsekojuma rezultātiem FRA publicē plašu tiešsaistes datu pētītāju, kas 

ļauj filtrēt datus atbilstoši valstij, apsekojuma jautājumam un L, G, B, T vai I grupai. 

Plašāka informācija 

 

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet preses paketi vai sazinieties ar mums, izmantojot 

media@fra.europa.eu / tālr.: +43 1 580 30 653 

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

