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Tisková zpráva agentury FRA 

Vídeň/Haag 17. května 2013 

 

Strach, izolace a diskriminace jsou pro LGBT komunitu v Evropě běžné 

Zkušenosti více než 93 000 LGBT osob z celé Evropské unie 

Dosud největší průzkum trestných činů z nenávisti a diskriminace provedený mezi LGBT 

komunitou v EU ukazuje, že řada lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně 

orientovaných (LGBT) lidí nemůže být v každodenním životě sama sebou. Mnozí skrývají svou 

identitu a žijí v izolaci, či dokonce ve strachu. Jiní zažívají diskriminaci i násilí, pokud jsou sami 

sebou. Průzkum provedla Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA). Výsledky 

upozorňují na nutnost prosazovat a chránit základní práva LGBT lidí, aby i oni mohli žít svůj 

život důstojně. 

„Každý by měl být bez obav sám sebou doma, v práci, ve škole i na veřejnosti – je však jasné, že 

LGBT lidé takovou možnost často nemají. Výsledky průzkumu agentury FRA ukazují, že strach, 

izolace a diskriminace jsou pro LGBT komunitu v Evropě běžné,“ říká ředitel agentury FRA Morten 

Kjaerum. „Potřebujeme opatření, které zasáhne celou EU s cílem rozbít bariéry, odstranit nenávist a 

vytvořit společnost, v níž bude každý moci využívat svých práv bez ohledu na svou sexuální orientaci 

nebo genderovou identitu.“ 

K problémům, jimž mnozí LGBT lidé čelí, patří: 

 Školní vzdělávání: dva ze tří LGBT respondentů ve škole skrývali nebo maskovali svou 

lesbickou, homosexuální, bisexuální nebo transsexuální orientaci. Nejméně 60 % jich z důvodu 

své lesbické, homosexuální, bisexuální nebo transsexuální orientace osobně zažilo negativní 

komentáře nebo chování ve škole, přičemž více než 80 % v každém členském státě EU si 

vybavuje negativní poznámky nebo šikanu vůči mladým LGBT lidem ve škole. Proto musí 

členské státy zajistit, aby se LGBT studenti cítili ve škole bezpečně, protože právě v tomto 

prostředí se často rodí první negativní zkušenosti, sociální předsudky a vyloučení LGBT osob. 

Tato opatření by mohla zahrnovat osvětové kampaně na téma LGBT osob pro pedagogy a žáky a 

politiky namířené proti homofobní šikaně. 

 Práce: 19 % respondentů se cítilo diskriminováno v zaměstnání nebo při hledání zaměstnání, a 

to i přes zákonnou ochranu podle práva EU. Tato skutečnost upozorňuje na potřebu opatření, 

které zasáhne celou EU s cílem bojovat s mnohými překážkami, kterým LGBT lidé čelí v oblasti 

svých základních práv v každodenním životě. 

 Strach: 26 % LGBT lidí, kteří v průzkumu odpověděli, bylo v posledních pěti letech napadeno 

nebo jim bylo vyhrožováno násilím. 66 % respondentů ze všech členských států EU se bálo držet 

se s partnerem stejného pohlaví za ruce na veřejnosti. U homosexuálních a bisexuálních mužů 

toto číslo dosáhlo přibližně 75 %. To ukazuje, že oběti z řad LGBT osob potřebují v celé EU i 

v jednotlivých členských státech uznání a ochranu, aby se mohly postavit obtěžování a trestným 

činům z nenávisti, které způsobují, že LGBT lidé žijí ve strachu. Tyto kroky by mohly zahrnovat 

školení policie a služby na podporu obětí, jakož i právní předpisy namířené proti trestným činům 

z nenávisti a nenávistným výrokům. 

Průzkum také odhaluje, že mezi LGBT respondenty, kteří osobně pocítili diskriminaci, a to zejména 

v zaměstnání a ve zdravotnictví, jsou nejvíce postiženi transsexuálně orientovaní lidé. Přibližně 30 % 
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jich uvedlo, že byli v roce předcházejícím průzkumu více než třikrát obětí násilí nebo výhružek 

násilím. 

Byla zjištěna i vysoká míra nedostatečného ohlašování případů diskriminace a trestných činů 

z nenávisti. Docházelo k tomu i přesto, že 56 % respondentů si bylo vědomo právních předpisů proti 

diskriminaci na základě sexuální orientace nebo genderové identity. Polovina všech obětí násilí a 

obtěžování měla pocit, že policie by nic neudělala. Tento vzorec není typický jen pro zkoumanou 

skupinu LGBT osob. Agentura FRA toto nedostatečné ohlašování zaznamenala i u jiných skupin, 

například u příslušníků etnických menšin (viz zprávy agentury FRA o trestných činech z nenávisti, 

2012). 

Průzkum se dotazoval LGBT lidí, zda zažili diskriminaci, násilí, slovní napadání nebo nenávistné 

výroky na základě své sexuální orientace nebo genderové identity. Respondenti byli též požádáni, aby 

určili, kde k takovým incidentům došlo, například ve škole, v práci, při vyhledání zdravotní péče nebo 

na veřejných místech. 

Analýza průzkumu je obsažena ve dvou zprávách. Tyto zprávy se stanou podkladem pro diskuse v EU 

a v členských státech o právních předpisech a politikách ke zlepšení situace pro LGBT osoby. 

Zprávy jsou k dispozici zde: 

 Výsledky průzkumu mezi LGBT osobami v EU: stručný pohled, zpráva strukturuje hlavní 

zjištění za pomoci jednoduchých grafů. 

 

Chcete-li získat další informace, obraťte se na tuto adresu: media@fra.europa.eu, 

tel.: +43 1 580 30 642 a prohlédněte si i související oznámení pro sdělovací prostředky, informační 

list a on-line vizualizaci dat (v níž jsou patrné výsledy za každý členský stát EU). 

 

Poznámky pro redaktory: 

 On-line průzkum vyplnilo více než 93 000 LGBT osob ve věku nejméně 18 let z celé EU a 

Chorvatska. Podmínky provedeného průzkumu viz technická zpráva. 

 Výsledky průzkumu jsou představovány u příležitosti Mezinárodního dne proti homofobii a 

transfobii dne 17. května 2013, a to na konferenci, která se pod záštitou nizozemské vlády 

koná v Haagu. 

 Agentura FRA provádí socioprávní výzkum základních práv LGBT osob od roku 2007. Více 

informací naleznete na internetových stránkách agentury FRA. 

 Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) poskytuje poradenství podložené fakty a 

důkazy subjektům s rozhodovacími pravomocemi v EU a v členských státech a tím přispívá 

k informovanějším a cílenějším diskusím, politikám a právním předpisům v oblasti 

základních práv. 
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