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Sporočilo za javnost Agencije Evropske unije za temeljne pravice 

Dunaj/Bruselj, 14. maj 2020 

Ali med LGBTI osebami v Evropi prevladuje upanje ali strah? 

Več lezbijk, gejev, biseksualnih, transspolnih in interspolnih oseb (LGBTI) zdaj ne 

skriva več svoje spolne usmerjenosti in identitete, vendar pa je stopnja strahu, 

nasilja in diskriminacije še vedno visoka. Tako kažejo rezultati ankete Agencije 

Evropske unije za temeljne pravice o izkušnjah LGBTI oseb v Evropi. S 

140 000 anketiranimi gre za doslej največjo anketo o kriminaliteti iz sovraštva in 

diskriminaciji proti LGBTI osebam. Rezultate bi bilo treba uporabiti za oblikovanje 

ukrepov politike, ki bi dodatno zaščitili in spodbujali pravice LGBTI oseb. 

„Preveč LGBTI oseb še naprej živi v stalnem strahu pred zasmehovanjem, diskriminacijo ali 

celo napadom. Čeprav so v nekaterih državah naredili korak naprej na področju enakosti 

LGBTI, izsledki naše ankete kažejo, da je bilo na splošno doseženega premalo pravega 

napredka, zaradi česar veliko LGBTI oseb ostaja v ranljivem položaju. Njihove zaposlitvene 

in zdravstvene težave se lahko še poslabšajo zaradi COVID-19. Oblikovalci politike bi morali 

to upoštevati in si bolj prizadevati za dejavno spodbujanje polnega spoštovanja pravic LGBTI 

oseb,“ pravi direktor agencije FRA Michael O’Flaherty. 

Komisarka za enakost, Helena Dalli, je dodala: „Kljub pomembnim korakom v zvezi z 

enakostjo oseb LGBTI+ v EU v zadnjih letih, te osebe še vedno poročajo o visoki stopnji 

diskriminacije. Še bolj zaskrbljujoče pa je, da smo bili nedavno priča incidentom v EU proti 

osebam LGBTI+, kot so napadi na ponos, razglašanje „območij brez LGBTI-ideologij“, globe 

za oglase, ki so prijazni do LGBTI in podobno. V Evropski uniji se mora vsakdo počutiti 

varnega in svobodnega.“ 

Poročilo Dolga pot do enakosti LGBTI preučuje, kako okrog 140 000 LGBTI oseb v Evropski 

uniji, Združenem kraljestvu, Srbiji in Severni Makedoniji doživlja svoje človekove pravice. 

Izpostavlja tudi spremembe od prve ankete o LGBT, ki jo je agencija FRA izvedla leta 2012. 

Primerjava obeh anket razkriva, da je bilo v sedmih letih na splošno doseženega le malo 

napredka. Povprečja na ravni EU prikrivajo pomembne razlike med državami. V nekaterih 

državah več kot 70 % LGBTI anketiranih poroča, da je družba bolj strpna, medtem ko v 

drugih do 68 % anketiranih pravi, da je manj. 

Ključne ugotovitve ankete vključujejo: 

 Odprtost: 6 od 10 anketiranih se izogiba držanju za roke s partnerjem v javnosti. 

 Nadlegovanje: 2 od 5 anketiranih poročata, da so ju v letu pred anketo nadlegovali. 

 Napadi: 1 od 5 trans- in interspolnih oseb je bila žrtev telesnega ali spolnega napada, 

kar je dvakrat več v primerjavi z ostalimi LGBTI skupinami. 

 Diskriminacija: 1 od 5 anketiranih se počuti diskriminiranega na delovnem mestu in več 

kot 1 od 3 anketiranih se počuti diskriminiranega med obiskom gostinskih lokalov ali pri 

socialnih stikih. 

 Šolanje: 1 od 2 LGBTI učencev poroča, da nekdo izmed njegovih vrstnikov ali učiteljev 

podpira LGBTI osebe. 

 Ekonomski položaj: 1 od 3 LGBTI oseb navaja, da težko shaja. Situacija je slabša za 

inter- in transspolne osebe (približno 1 od 2). 

Ti izsledki bodo uporabljeni v strategiji za enakost LGBTI, ki jo bo Evropska komisija 

oblikovala še letos. Agencija FRA poziva EU in njene države članice k vzpostavitvi ukrepov za 

zaščito pravic LGBTI oseb, vključno z naslednjim: 

 Kriminaliteta iz sovraštva – oblikovanje kulture ničelne tolerance do nasilja in 

nadlegovanja LGBTI skupnosti, tako da bodo lahko LGBTI osebe uživale svojo pravico do 

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


 

 2 

prostega gibanja brez strahu. Vlaganje v usposabljanje za zagotovitev, da lahko policija 

prepozna, zabeleži in ustrezno preišče kazniva dejanja iz sovraštva proti LGBTI osebam, 

tako da bodo lahko žrtve brez strahu prijavile napade in bodo deležne enake obravnave. 

 Prijave – zagotavljanje, da bodo žrtve lažje prijavile kazniva dejanja in diskriminacijo 

prek spletnih orodij za prijave, povezovanja v skupnosti in usposabljanja policistov. 

Oblikovanje ustreznih virov v organih za enakost, tako da bodo lahko učinkovito podpirali 

žrtve diskriminacije. 

 Diskriminacija – sprejetje direktive o enaki obravnavi za razširitev zaščite pred 

diskriminacijo še na druga področja razen zaposlitve. Izvedba podrobnih nacionalnih 

akcijskih načrtov za spodbujanje spoštovanja pravic LGBTI oseb na vseh področjih 

življenja.  
 Šolanje – ustvarjanje varnega in podpornega okolja za mlade LGBTI osebe v šolah. 

Pomoč šolam in učiteljem pri izmenjavi izkušenj, boju proti ustrahovanju LGBTI učencev 

in zagotavljanju, da se v izobraževalnem gradivu spolna usmerjenost oz. identiteta LGBTI 

oseb ne enači z boleznijo. 

 Vodenje z zgledom – pri zagotavljanju, da enakost postane resničnost, ima vlogo vsak 

posameznik. 

Anketa zajema 27 držav članic EU, Združeno kraljestvo, Srbijo in Severno Makedonijo. Prvič 

vključuje izkušnje interspolnih oseb in mladih LGBTI oseb, starih od 15 do 17 let. 

Poleg rezultatov glavne ankete agencija FRA objavlja obsežen spletni brskalnik po podatkih, 

ki omogoča filtriranje podatkov po državi, vprašanju v anketi in skupini L, G, B, T ali I. 

Več informacij 

 

Za več informacij si oglejte gradivo za novinarje ali se obrnite na media@fra.europa.eu/ 

tel.: +43 1 580 30 653. 
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