MEMO / 17 de maio de 2013

Inquérito da FRA sobre as pessoas LGBT na União Europeia

O presente documento apresenta uma breve panorâmica de algumas das conclusões. As principais
conclusões, acompanhadas de gráficos e pareceres , constam do [“At a glance report”. Todos os
resultados estão disponíveis no “Main results report”.
1. Por que razão e de que forma foi realizado o inquérito sobre as pessoas LGBT na União
Europeia?
A FRA realizou um inquérito em linha sobre a discriminação e o discurso de ódio contra as pessoas
LGBT, bem como sobre outros problemas, em todos os Estados-Membros da União Europeia e na
Croácia, na sequência de um pedido apresentado pela Comissão Europeia. O inquérito permitiu a
recolha em grande escala de dados empíricos e foi dirigido a pessoas de todos os Estados-Membros
da União e da Croácia, com idade igual ou superior a 18 anos, que se considerassem lésbicas, gays,
bissexuais ou transexuais. O inquérito, anónimo, foi disponibilizado em linha nas 23 línguas oficiais
da União Europeia (com exceção do irlandês) e ainda em catalão, croata, luxemburguês, russo e
turco. O inquérito, concebido pela FRA, foi realizado entre abril e julho de 2012 pela Gallup Europe
em parceria com a ILGA-Europe (European Region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans
and Intersex Association) [Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e
Intersexuais], no âmbito de um contrato estabelecido com a FRA, celebrado na sequência de um
concurso público. A ILGA-Europe, a organização central europeia que representa organizações da
sociedade civil de pessoas LGBT, prestou apoio aos trabalhos através dos seus peritos nacionais.
Os resultados refletem as experiências de mais de 93 000 pessoas que responderam ao
questionário. Embora os dados não sejam representativos de todas as pessoas LGBT que residem na
UE, este número representa um grupo muito grande e constitui, de longe, a maior recolha de
informações empíricas deste tipo alguma vez realizada na Europa. Tendo sido o inquérito mais
alargado e exaustivo realizado sobre as experiências de pessoas LGBT na UE e na Croácia, este
inquérito recolheu opiniões, comportamentos e atitudes muito diversificados junto de grupos de
pessoas LGBT, o que possibilitou uma análise aprofundada dos dados. Para obter mais informações,
queira consultar o relatório técnico.

2. O que perguntava o inquérito?
Foram colocadas aos inquiridos perguntas sobre as suas experiências de discriminação, violência e
assédio no local de trabalho, na escola, nos locais de prestação de cuidados de saúde, nos serviços
sociais e em locais públicos, como cafés e restaurantes, bancos e lojas. As perguntas incidiam em
direitos protegidos ao abrigo da legislação da UE e de outras normas internacionais. Se os inquiridos
tinham experiências para partilhar, eram solicitadas mais informações. O questionário solicitava
ainda aos inquiridos elementos essenciais das suas vidas quotidianas, entre os quais a sua avaliação
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das atitudes públicas em relação às pessoas LGBT, a visibilidade das pessoas LGBT na vida pública e
as reações negativas do público em geral. O inquérito incluía ainda perguntas especificamente
dirigidas às pessoas transexuais sobre o acesso aos cuidados de saúde específicos para pessoas
transexuais e as suas experiências no que se refere às alterações dos documentos oficiais na
sequência da mudança de género.
O inquérito permitiu ainda recolher uma grande quantidade de dados sociodemográficos, como o
nível de escolarização, a situação de emprego, a situação relacional e o estado civil, a situação
parental e os rendimentos das pessoas LGBT que responderam ao inquérito.

3. Quão comum é a discriminação em razão da orientação sexual e da identidade de
género?
Cerca de metade dos inquiridos afirmou ter-se sentido pessoalmente discriminada ou assediada em
razão da sua orientação sexual no ano anterior ao inquérito. As mulheres lésbicas (55 %), os
inquiridos mais jovens (com idades compreendidas entre os 18 e os 24 anos) (57 %) e os inquiridos
com rendimentos mais baixos (52 %) foram os grupos em que mais pessoas afirmaram ter-se
sentido pessoalmente discriminadas ou assediadas.
Um em cada cinco dos inquiridos que esteve empregado e/ou à procura de emprego no ano
anterior ao inquérito sentiu-se discriminado nessas situações. No caso dos inquiridos transexuais,
esta proporção sobe para um em cada três. Em todos os países em que o inquérito foi realizado,
dois terços dos inquiridos testemunharam comentários ou atitudes negativas no trabalho em
relação a um colega LGBT.
Um terço dos inquiridos afirmou sentir-se pessoalmente discriminado devido ao facto de ser LGBT
em, pelo menos, uma das seguintes áreas: habitação, cuidados de saúde, ensino, serviços sociais e
acesso a bens e serviços.

4. Como foi a vida escolar para os estudantes LGBT?
Até aos 18 anos, 2 em cada 3 inquiridos LGBT ocultavam ou dissimulavam o facto de serem LGBT na
escola. Pelo menos 60 % foram pessoalmente alvo de comentários ou comportamentos negativos
na escola devido ao facto de serem LGBT, enquanto mais de 80 % dos inquiridos de todos os grupos
de pessoas LGBT, em todos os países, se recordam de ter testemunhado um colega de escola ser
alvo de comentários ou comportamentos negativos por ser identificado como LGBT. Dois terços
afirmaram que esses comentários ou comportamentos eram frequentes ou sistemáticos quando
frequentavam a escola. Dois terços afirmaram ainda que, na escola, ocultavam ou dissimulavam
frequente ou sistematicamente o facto de serem LGBT. Este é o caso, em especial, dos homens gays
e bissexuais.

5. Quão frequentes são os crimes de ódio contra pessoas LGBT?
26 % das pessoas LGBT que responderam ao inquérito tinham sido agredidas ou ameaçadas com
violência nos últimos cinco anos. Esta percentagem sobe para 35 % entre os inquiridos transexuais.
59 % dos inquiridos que haviam sido vítimas de violência no ano anterior ao inquérito afirmaram
que a última agressão ou ameaça de agressão foi devida ao facto de terem sido identificados como
LGBT. No ano anterior ao inquérito, 19 % dos inquiridos foram vítimas de assédio, que atribuíram
ao facto de terem sido identificados como LGBT.
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Na maior parte dos casos, os incidentes ocorreram em locais públicos e foram perpetrados por mais
de uma pessoa, normalmente do sexo masculino, que a vítima não conhecia. No entanto, 7 % dos
incidentes violentos mais recentes ocorridos no ano anterior ao inquérito foram cometidos por um
membro da família ou do agregado familiar da vítima.
Cerca de 3 em cada 10 transexuais inquiridos afirmaram ter sido vítimas de violência ou de ameaças
de violência por mais de três vezes no ano anterior ao inquérito

6. Como se sentem as pessoas LGBT tratadas pela sociedade?
Embora a União Europeia esteja alicerçada em valores de igualdade e de respeito, três quartos dos
inquiridos LGBT sentem que a discriminação em razão da orientação sexual das pessoas é comum
nos países em que vivem. Ilustrando como é ser LGBT, o inquérito demonstra ainda que:







48 % das pessoas LGBT revelam esse facto aos membros da sua família e 28 % não o
revelam a ninguém ou apenas a um círculo restrito de amigos. Apenas 21 % o revelam aos
seus colegas de trabalho ou de escola;
quase metade dos inquiridos considera que a utilização de linguagem ofensiva pelos
políticos em relação às pessoas LGBT é comum no seu país de residência;
dois terços dos inquiridos evitam andar de mãos dadas em público com um parceiro do
mesmo sexo, com medo de serem agredidos, ameaçados ou assediados por essa razão. No
caso dos homens gays e bissexuais, esta proporção sobe para três quartos dos inquiridos;
50 % dos inquiridos evitam frequentar determinados locais, por medo de serem agredidos,
ameaçados ou assediados devido ao facto de serem LGBT. É o caso, nomeadamente, dos
transportes públicos, das ruas e de outros locais públicos, bem como de edifícios públicos;
de todos os grupos de inquiridos, os transexuais foram os que afirmaram com maior
frequência terem-se sentido discriminados ou terem sido vítimas de violência.

7. O que pode ser feito para reforçar a igualdade e o respeito pelas pessoas LGBT?
A legislação da União Europeia protege as pessoas contra a discriminação em razão da orientação
sexual no emprego; não obstante, a discriminação persiste neste domínio. Para contrariar esta
situação, a UE pode recorrer a diversos instrumentos jurídicos e políticos para lançar iniciativas
sistemáticas de combate à discriminação em razão da orientação sexual e da identidade de género.
Do mesmo modo, os Estados-Membros devem utilizar as conclusões do inquérito para desenvolver,
executar e acompanhar políticas mais firmes neste domínio. Os Estados-Membros da UE que já
definiram planos de ação específicos para as pessoas LGBT - ou integraram estas questões em
planos de ação nacionais para os direitos humanos -, podem utilizar os dados disponíveis a nível
nacional para, no futuro, desenhar medidas mais adequadas.
A igualdade de proteção contra a discriminação em todos os Estados-Membros da UE melhoraria
significativamente se as medidas de luta contra a discriminação se estendessem para além do
local de trabalho. Nos termos da «diretiva horizontal» proposta pela União Europeia, o princípio da
igualdade de tratamento passaria a ser aplicável à religião ou crença, deficiência, idade e orientação
sexual.
No que respeita às escolas, os Estados-Membros devem tomar medidas tendentes a assegurar que
as escolas ofereçam um ambiente de segurança e apoio aos jovens LGBT, em que estes não
possam ser objeto de intimidação e exclusão. Para tal, é necessário sensibilizar os professores e os
alunos para a necessidade de respeito e compreensão e encontrar a melhor forma de abordar as
questões das pessoas LGBT na sala de aula, por exemplo, mediante a inclusão de informação
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objetiva sobre orientação sexual, identidade de género e expressão de género nos conteúdos
programáticos e na formação de professores. Os governos e as escolas deveriam igualmente definir
e promover políticas contra a intimidação homofóbica e transfóbica.
De acordo com as conclusões do inquérito, na maior parte das vezes, as pessoas LGBT não
participam às autoridades incidentes de discriminação, por estarem convencidas de que nada
mudará (60 % dos inquiridos) ou por não saberem como ou onde participar esse tipo de incidente
(30 %). Apenas 22% dos mais sérios incidentes relacionados com crimes de ódio foram participados
às autoridades. Quase metade dos inquiridos não participou por estar convencida de que a polícia
nada faria. Estes padrões de comportamento transparecem, aliás, do trabalho desenvolvido pela
FRA com outros grupos (como minorias e migrantes). As legislações nacionais e da UE devem
assegurar proteção contra o discurso e o crime de ódio homofóbicos e transfóbicos. É necessário
sensibilizar os cidadãos, incluindo os cidadãos LGBT, para os seus direitos e informá-los acerca dos
meios de que dispõem para participar às autoridades incidentes de discriminação e de violência
motivada pelo ódio. Os Estados-Membros devem igualmente procurar contrariar as baixas taxas de
participação de incidentes apoiando os organismos para a igualdade e outros mecanismos
nacionais responsáveis pelo tratamento de queixas, a fim de sensibilizar a população para a
discriminação e para os meios de recurso à disposição das pessoas LGBT. Os Estados-Membros
devem igualmente dar formação às autoridades responsáveis pela aplicação da lei, de modo a que
estes estejam aptos a dar resposta aos problemas das pessoas LGBT, ou incentivar as organizações
da sociedade civil a participarem incidentes em nome das vítimas. Devem igualmente passar a ser
registados dados relativos a crimes de ódio, com indicação da motivação do crime, a fim de ajudar
os Estados-Membros a tomarem medidas adequadas. A União Europeia e os Estados-Membros
devem ainda tomar medidas concretas no sentido de tornar o discurso e o crime de ódio
homofóbicos e transfóbicos puníveis por lei.

8. Outros trabalhos da FRA sobre os direitos das pessoas LGBT
A FRA começou a trabalhar sobre os direitos fundamentais das pessoas LGBT em 2007, na
sequência de um pedido do Parlamento Europeu para que investigasse a discriminação em relação
às pessoas LGBT e a homofobia na União Europeia.





Em 2008, a FRA apresentou um relatório sobre a situação jurídica das pessoas LGBT na
União Europeia. Este relatório foi atualizado em 2010.
Em 2009, um relatório abordou a situação social das pessoas LGBT na União Europeia.
Em 2011, foi divulgada uma síntese das conclusões sociojurídicas, incluindo uma análise das
tendências, desafios e práticas promissoras, que destacava as diferenças no interior da UE
em termos de proteção das pessoas LGBT contra a discriminação.
Atualmente, a Agência está a entrevistar autoridades públicas e professores, agentes
responsáveis pela aplicação da lei e trabalhadores do setor da saúde acerca dos direitos
fundamentais das pessoas LGBT, centrando-se no emprego, no ensino, na saúde, na
aplicação da lei e nas políticas públicas.

4

Os resultados encontram-se disponíveis em linha e contidos em dois relatórios publicados no sítio
web da FRA:
Resultados do inquérito sobre as pessoas LGBT na UE: relatório de síntese
Relatório técnico
Os trabalhos da FRA sobre os direitos das pessoas LGBT e as publicações conexas podem ser
consultados em: http://fra.europa.eu/en/theme/lgbt
Para obter mais informações, queira contactar a equipa da FRA responsável pela comunicação
social:
Endereço de correio eletrónico: media@fra.europa.eu / Tel. +43 1 58030-858
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