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Comunicat de presă FRA 

Viena/Bruxelles, 14 mai 2020 

Ce sentiment predomină în rândul persoanelor LGBTI din Europa, 

speranța sau teama? 

Tot mai multe persoane lesbiene, gay, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI) 

vorbesc deschis despre ceea ce sunt, însă teama, violența și discriminarea rămân 

la un nivel ridicat, după cum arată rezultatele sondajului realizat de Agenția pentru 

Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pe tema experiențelor persoanelor 

LGBTI din Europa. Efectuat pe un număr de 140 000 de respondenți, acesta este cel 

mai mare sondaj realizat vreodată cu privire la discriminarea și infracțiunile 

motivate de ură îndreptate împotriva persoanelor LGBTI. Constatările ar trebui să 

conducă la adoptarea unor măsuri de politică menite să protejeze și să promoveze 

într-o măsură mai mare drepturile persoanelor LGBTI. 

„Prea multe persoane LGBTI continuă să trăiască în umbră, de teama de a nu fi ridiculizate, 

discriminate sau chiar atacate. Chiar dacă unele țări au avansat pe calea egalității pentru 

persoanele LGBTI, constatările sondajului nostru arată că în ansamblu s-au înregistrat prea 

puține progrese reale și multe persoane LGBTI sunt încă vulnerabile. Este posibil ca 

dificultățile pe care le întâmpină la locul de muncă și în sistemul medical să se agraveze din 

cauza COVID-19. Factorii de decizie ar trebui să ia aminte și să depună mai multe eforturi 

pentru a promova în mod activ respectarea pe deplin a drepturilor persoanelor LGBTI”, afirmă 

directorul FRA Michael O’Flaherty. 

Comisara pentru egalitate, Helena Dalli, a adăugat: „În ciuda progreselor importante realizate 

în UE în ultimii ani în direcția egalității pentru persoanele LGBTI+, acestea tot mai raportează 

niveluri ridicate de discriminare. Mai îngrijorător este faptul că am fost recent martorii unor 

incidente anti-LGBTI pe teritoriul UE, precum atacuri în timpul paradelor organizate, 

adoptarea de declarații de « zonă fără ideologie LGBTI », amenzi pentru publicitate favorabilă 

LGBTI și altele. Toate persoanele din UE ar trebui să se simtă în siguranță și libere să fie ele 

însele.” 

Raportul „A long way to go for LGBTI equality” (O cale lungă până la realizarea egalității 

pentru persoanele LGBTI) analizează percepția a aproximativ 140 000 de persoane LGBTI 

din Uniunea Europeană, Regatul Unit, Serbia și Macedonia de Nord asupra măsurii în care le 

sunt respectate drepturile omului. De asemenea, raportul subliniază schimbările care au avut 

loc de la primul sondaj LGBT al FRA, realizat în 2012. 

Compararea celor două sondaje relevă faptul că progresele înregistrate de-a lungul acestor 

șapte ani sunt în general mici. Valorile medii de la nivelul UE maschează diferențe importante 

între țări. În unele, peste 70 % din respondenții LGBTI afirmă că societatea este mai 

tolerantă, pe când în altele până la 68 % afirmă contrariul. 

Iată câteva dintre principalele constatări ale sondajului: 

 Deschidere: 6 din 10 evită să se țină de mână cu partenerul în public. 

 Hărțuire: 2 din 5 respondenți afirmă că au fost hărțuiți în anul anterior sondajului. 

 Atacuri: 1 din 5 persoane transgen și intersexuale au suferit atacuri de natură fizică sau 

sexuală, dublu față de celelalte grupuri LGBTI. 

 Discriminare: 1 din 5 se simt discriminați la locul de muncă și peste 1 din 3 se simt 

discriminați atunci când merg în oraș să ia masa, să bea un pahar sau să socializeze. 

 Școlarizare: 1 din 2 elevi și studenți LGBTI afirmă că un coleg sau profesor susține 

persoanele LGBTI. 

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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 Situație economică: 1 din 3 persoane LGBTI afirmă că le este greu să se descurce de 

la o lună la alta. Situația este mai gravă în cazul persoanelor intersexuale și transgen 

(circa 1 din 2). 

Aceste dovezi vor fi folosite în cadrul Strategiei Comisiei Europene privind egalitatea 

persoanelor LGBTI, care urmează să fie publicată anul acesta. FRA solicită Uniunii Europene 

și statelor sale membre să instituie măsuri de protecție a drepturilor persoanelor LGBTI, care 

să vizeze printre altele: 

 Infracțiunile motivate de ură – crearea unei culturi de toleranță zero față de actele de 

violență și hărțuire îndreptate împotriva comunității LGBTI, pentru ca persoanele LGBTI 

să se poată bucura de dreptul de a se deplasa liber și fără teamă. Realizarea de investiții 

în instruirea polițiștilor pentru ca aceștia să poată recunoaște, înregistra și ancheta 

corespunzător infracțiunile motivate de ură îndreptate împotriva persoanelor LGBTI, iar 

victimele să se simtă în siguranță atunci când denunță atacurile și să fie tratate în mod 

egal. 

 Depunerea plângerilor – înlesnirea semnalării de către victime a infracțiunilor și a 

discriminării prin instrumente online de depunere a plângerilor, mecanisme de legătură 

comunitare și instruirea polițiștilor. Dotarea organismelor de promovare a egalității cu 

resurse adecvate pentru a putea sprijini în mod efectiv victimele discriminării. 

 Discriminarea – adoptarea Directivei privind egalitatea de tratament pentru a oferi 

protecție împotriva discriminării nu numai în domeniul încadrării în muncă. Elaborarea 

unor planuri naționale de acțiune cuprinzătoare pentru a promova respectarea drepturilor 

persoanelor LGBTI în toate domeniile vieții.  
 Școlarizarea – crearea unui mediu sigur și favorabil pentru tinerii LGBTI în școli. 

Sprijinirea școlilor și a profesorilor în sensul realizării unui schimb de experiențe, al 

contracarării hărțuirii elevilor și a studenților LGBTI și al asigurării faptului că în 

materialele educaționale a fi LGBTI nu este sinonim cu a fi bolnav. 

 Puterea exemplului – oricine poate contribui la realizarea egalității. 

Acest sondaj a cuprins cele 27 de state membre ale UE, Regatul Unit, Serbia și Macedonia de 

Nord. Pentru prima oară au fost incluse experiențele persoanelor intersexuale și ale tinerilor 

LGBTI cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani. 

Împreună cu rezultatele principale ale sondajului, FRA publică și un instrument online 

cuprinzător de explorare a datelor, care permite filtrarea datelor în funcție de țară, de 

întrebarea din cadrul sondajului și de categorie – L, G, B, T sau I. 

Mai multe informații 

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați dosarul de presă sau să ne contactați la 

adresa de e-mail media@fra.europa.eu sau la numărul de telefon +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

