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Pamattiesību aģentūras (FRA) preses relīze 

Vīne/Hāga, 2013. gada 17. maijs 

 

Bailes, izolācija un diskriminācija Eiropas LGBT (lesbiešu, geju, 

biseksuāļu un transpersonu) kopienā 

Vairāk par 93 000 LGBT personu no visas Eiropas Savienības pieredze 

Visplašākais jebkad veiktais ES tiešsaistes apsekojums par naida noziegumiem un 

diskrimināciju pret LGBT rāda, ka daudzas lesbietes, geji, biseksuāļi un transpersonas (LGBT) 

savā ikdienas dzīvē nevar justies brīvi. Daudzi slēpj savu identitāti un dzīvo izolācijā vai pat 

bailēs. Citi saskaras ar diskrimināciju vai pat vardarbību, ja atklāj savu būtību. Apsekojumu 

veica Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA). Rezultāti uzsver nepieciešamību 

veicināt un aizsargāt LGBT personu pamattiesības, lai arī tās varētu dzīvot ar cieņu. 

„Visiem ir jājūtas brīvi tādiem, kādi viņi ir, mājās, darbā, skolā un sabiedrībā, tomēr ir acīmredzams, 

ka LGBT personas bieži tā nejūtas. FRA apsekojuma rezultāti pierāda, ka Eiropas LGBT personu 

kopienā bailes, izolācija un diskriminācija ir plaši sastopama parādība,” stāsta FRA direktors 

Mortens Kjaerums (Morten Kjaerum). „Mums ir nepieciešams rīkoties visas ES mērogā, lai nojauktu 

barjeras, novērstu naidu un radītu sabiedrību, kur katrs varētu pilnvērtīgi izmantot savas tiesības 

neatkarīgi no dzimumorientācijas vai dzimuma identitātes.” 

Dažas no grūtībām, ar ko saskaras daudzas LGBT personas: 

 Skola: divi no trim LGBT respondentiem skolā slēpj vai maskē savu piederību pie LGBT 

kopienas. Vismaz 60% ir personiski saskārušies skolā ar negatīviem komentāriem vai rīcību 

savas piederības LGBT kopienai dēļ, bet 80% katrā ES dalībvalstī atceras, ka LGBT jaunieši 

skolā ir saņēmuši negatīvus komentārus vai pieredzējuši ņirgāšanos. Tādēļ dalībvalstīm ir 

jānodrošina, ka LGBT studenti skolā jūtas droši, jo tieši skola bieži vien ir tā vieta, kur sākas 

negatīvā pieredze LGBT personām, sabiedrības aizspriedumi un izstumšana. Šis darbs varētu 

ietvert kampaņas skolototāju un skolēnu informētībai par LGBT un politikas īstenošanu pret 

homofobisku ņirgāšanos. 

 Darbs: 19% respondentu ir jutušies diskriminēti darbavietā vai darba meklēšanas laikā pat 

par spīti ES tiesībās paredzētajai tiesiskajai aizsardzībai. Tas uzsver nepieciešamību pēc rīcības 

visas ES mērogā, lai novērstu daudzos šķēršļus, ar kuriem LGBT personas saskaras savu 

pamattiesību izmantošanā ikdienā. 

 Bailes: 26% LGBT personām, kuras sniedza savas atbildes apsekojumā, ir uzbrukts vai 

draudēts ar vardarbību pēdējo piecu gadu laikā. 66% respondentu visās ES dalībvalstīs ir 

baidījušies, esot sabiedrībā, sadoties rokās ar sava dzimuma partneri. Respondentiem gejiem un 

biseksuāliem vīriešiem šis rādītājs bija 75%. Tas parāda, ka LGBT upuri ir jāatzīst un jāaizsargā 

ES un nacionālā līmenī, lai apkarotu aizskaršanu un naida noziegumus, kuru dēļ LGBT personām 

nākas dzīvot bailēs. Šis darbs var ietvert policijas mācības un atbalsta pakalpojumus upuriem, kā 

arī likumu pret naida runu un naida noziegumiem ieviešanu. 
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Apsekojums atklāj, ka starp LGBT respondentiem tieši transpersonas visvairāk cieš no personiskas 

diskriminācijas, īpaši darba un veselības aprūpes vietās. Aptuveni 30% respondentu norādīja, ka pirms 

apsekojuma ir cietuši no vardarbības vai vardarbības draudiem biežāk kā trīs reizes gadā. 

Ir konstatēts arī augsts līmenis nepietiekamai ziņošanai par diskriminācijas un naida noziegumu 

gadījumiem. Tas ir radies pat pie apstākļa, ka 56% respondentu ir informēti par likumiem pret 

diskrimināciju dzimumorientācijas vai dzimuma identitātes dēļ. Puse visu vardarbības vai 

aizskaršanas upuru ir jutuši policijas nevēlēšanos rīkoties. Šis modelis nav raksturīgs vienīgi 

apsekojuma LGBT grupai. FRA ir konstatējusi nepietiekamas ziņošanas gadījumus arī citās grupās, 

piemēram, starp etnisko minoritāšu pārstāvjiem (skat. 2012. gada FRA ziņojumus par naida 

noziegumiem). 

Apsekojumā LGBT personām jautāja, vai tās ir pieredzējušas diskrimināciju, vardarbību, mutiskus 

uzbrukumus vai naida runu viņu dzimumorientācijas vai dzimuma identitātes dēļ. Viņām lūdza arī 

norādīt, kur ir notikuši šie incidenti, piemēram, skolā, darbavietā, vēršoties pēc veselības aprūpes 

pakalpojumiem vai sabiedriskās vietās. 

Apsekojuma konstatējumu analīze ir iekļauta divos ziņojumos. Tie ir paredzēti diskusiju veicināšanai 

ES un dalībvalstīs par tādu likumdošanu un politiku, kas uzlabotu LGBT personu situāciju.  

Lai izlasītu šos ziņojumus, skatīt: 

 ES LGBT apsekojuma rezultāti: no pirmā acu uzmetiena (EU LGBT Survey results: at a 

glance), kur galvenie konstatējumi ir noformēti vienkāršās diagrammās. 

 

Papildu informācijai, lūdzu, sazinieties: media@fra.europa.eu  

Tālr.: +43 1 580 30 642, skatiet saistīto ziņojumu plašsaziņas līdzekļiem, faktu lapu un tiešsaistes datu 

vizualizāciju (apskatāmi visu ES dalībvalstu rezultāti). 

 

Piezīmes redaktoriem: 

 Tiešsaistes apsekojumā piedalījās vairāk par 93 000 astoņpadsmit gadus vecu vai vecāku 

LGBT personu no visas ES un Horvātijas. Tehniskajā ziņojumā ir apskatāma 

pamatinformācija par apsekojuma norisi. 

 Apsekojuma rezultātu publicēšana notiks 2013. gada 17. maijā – Starptautiskajā dienā pret 

homofobiju un transfobiju, Nīderlandes valdības rīkotajā konferencē Hāgā.  

 FRA veic sociāli tiesiskos pētījumus par LGBT personu pamattiesībām kopš 2007. gada. 

Vairāk informācijas skatīt FRA tīmekļa vietnē. 

 Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) sniedz uz faktiem balstītas konsultācijas ES 

un nacionālajiem lēmumu pieņēmējiem, tādējādi sniedzot savu ieguldījumu informētākās un 

mērķtiecīgākās debatēs, politikā un likumos par pamattiesībām. 
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