Прессъобщение на FRA
Виена/Хага, 17 май 2013 г.

Страхът, изолацията и дискриминацията са често срещани сред
общността на лесбийките, гейовете, бисексуалните и
транссексуалните лица (ЛГБТ) в Европа
Опитът на над 93 000 ЛГБТ лица от Европейския съюз
Най-голямото провеждано досега в ЕС онлайн проучване на престъпленията от омраза и
дискриминация срещу лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални лица (ЛГБТ),
сочи, че много ЛГБТ лица не могат да бъдат такива, каквито са, в своето ежедневие.
Много от тях крият своята идентичност и живеят в изолация и дори страх. Други са
подложени на дискриминация и дори насилие, когато се представят за такива, каквито
са. Проучването е извършено от Агенцията на Европейския съюз за основните права
(FRA). Резултатите подчертават необходимостта от популяризиране и защитаване на
основните права на ЛГБТ лицата, за да могат и те да живеят с достойнство.
„Всеки трябва да се чувства свободен да бъде себе си у дома, на работа, на училище и на
обществени места — но явно често това не е така сред ЛГБТ лицата. Резултатите от
проучването на FRA сочат, че страхът, изолацията и дискриминацията са често срещани
сред ЛГБТ в Европа“, заявява директорът на FRA Morten Kjaerum. „Необходимо е да се
предприемат действия в целия ЕС, за да премахнем бариерите, да заличим омразата и да
създадем общество, в което всеки може да се ползва изцяло от правата си, независимо от
неговата/нейната сексуалната ориентация или полова идентичност.“
Някои от трудностите пред много ЛГБТ лица включват:






В училище: 2-ма от 3-ма респонденти ЛГБТ крият или не показват в училище, че са
ЛГБТ. Най-малко 60% са подложени на негативни коментари или поведение в училище
поради това, че са ЛГБТ, докато над 80% във всяка държава членка на ЕС се сещат за
негативни коментари или поведение спрямо младежи ЛГБТ в училище. Поради това
държавите членки трябва да гарантират, че учениците ЛГБТ се чувстват в безопасност в
училище, тъй като негативният опит, обществените предразсъдъци и изключването на
ЛГБТ често водят началото си оттам. Това може да включва кампании за повишаване на
осведомеността относно ЛГБТ, насочени към учителите и учениците, и политики за борба
с основано на хомофобия насилие.
Работа: 19% от респондентите са се чувствали дискриминирани на работа или при търсене
на работа, независимо от правната защита съгласно правото на ЕС. Това подчертава
необходимостта от действие на равнище ЕС с цел преодоляване на многобройните
трудности за ЛГБТ лицата при упражняването на основните им права в ежедневието.
Страх: 26% от ЛГБТ лицата, участвали в проучването, са били нападани или заплашвани
с насилие през последните пет години. 66% от респондентите от всички държави членки
на ЕС се страхуват да се държат за ръце на публично място със своя партньор от същия
пол. Това е така при 75% от респондентите гейове и бисексуални мъже. Това показва, че
жертвите ЛГБТ се нуждаят от признаване и защита в ЕС и на национално равнище с цел
премахване на тормоза и престъпленията от омраза, принуждаващи ЛГБТ да живеят в
1

страх. Това би могло да включва обучение на полицаи и служби за оказване на подкрепа
на жертвите, както и конкретни закони срещу изказванията и престъпленията от омраза.
Проучването разкрива също, че транссексуалните лица са най-засегнатите сред респондентите
ЛГБТ, които лично са се чувствали дискриминирани, по-специално в областта на заетостта и
здравеопазването. Около 30% твърдят, че са били жертви на насилие или заплахи за насилие
повече от три пъти в годината преди проучването.
Установено е също високо равнище на недостатъчно докладване на случаите на
дискриминация и престъпления от омраза. Това е така независимо от факта, че 56% от
респондентите са осведомени относно законите срещу дискриминацията въз основа на
сексуалната ориентация и половата идентичност. Половината от всички жертви на насилие и
тормоз смятат, че полицията не би реагирала. Този модел не е типичен само за групата от
ЛГБТ, предмет на проучването. FRA установи, че докладването е недостатъчно и сред
членовете на етническите малцинства (вж. Докладите на FRA относно престъпленията от
омраза, 2012 г.).
В рамките на проучването ЛГБТ отговорят дали са били подложени на дискриминация,
насилие, обиди и изказвания породени от омраза въз основа на сексуалната си ориентация или
полова идентичност. Лицата са приканени също да посочат местата, на които това се е
случвало, например в училище, на работа, при търсене на здравно обслужване или на
обществени места.
Анализите на констатациите от проучването са изложени в два доклада. Те ще послужат в хода
на дискусиите в ЕС и в държавите членки във връзка със законодателството и политиките за
подобряване на положението на лицата ЛГБТ.
За да прочетете докладите, посетете:
 Резултати от проучването сред лицата ЛГБТ в ЕС: най-общо, с разбивка по основните
констатации и опростени графики.
За допълнителна информация се свържете със: media@fra.europa.eu
Тел.: +43 1 580 30 642 и разгледайте свързаните медийни публикации,фактологичната справка
и визуализациите на данни в интернет (където можете да видите резултати за всяка държава
членка на ЕС).
Бележки към редакторите:
 Над 93 000 лица ЛГБТ лица на възраст от 18 години, или повече, от ЕС и Хърватия
участваха в онлайн проучването. За да научите как се проведе то, прегледайте
техническия доклад.
 Резултатите от проучването ще бъдат представени на Международния ден за борба с
хомофобията и трансфобията на 17 май 2013 г. на конференция, организирана от
правителството на Нидерландия в Хага.
 От 2007 г. FRA провежда социално-правно изследване в областта на основните права
на ЛГБТ лицата. За повече информация посетете уебсайта на FRA.
 Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) предоставя подкрепени с
доказателства съвети на органите, отговорни за вземането на решения на равнище ЕС и
на национално равнище, като по този начин допринася за провеждането на по-
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информирани и по-целенасочени дебати, за по-добри политики и закони относно
основните права.
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