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Strah, izolacija in diskriminacija so v evropski LGBT skupnosti običajni
Izkušnje več kot 93 000 LGBT oseb iz vse Evropske unije
Največja spletna raziskava o kaznivih dejanjih iz sovraštva in diskriminaciji zoper LGBT
osebe, kaže, da številne lezbijke, geji, biseksualci in trans osebe (LGBT) v vsakdanjem življenju
ne morejo biti to, kar so. Številni skrivajo svojo identiteto in živijo v izolaciji ali celo strahu.
Drugi so žrtve diskriminacije in celo nasilja, ko želijo izraziti svojo spolno usmerjenost oz.
spolno identiteto. Raziskavo je opravila Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA).
Rezultati poudarjajo potrebo po spodbujanju in varovanju temeljnih pravic LGBT oseb, tako
da bi lahko tudi ti živeli dostojanstveno življenje.
„Vsak bi se moral počutiti svobodnega, da je to, kar je, doma, na delovnem mestu, v šoli in v javnosti,
vendar se LGBT osebe očitno pogosto ne počutijo tako. Rezultati iz raziskave agencije FRA kažejo, da
so strah, izolacija in diskriminacija pogost pojav v evropski LGBT skupnosti,“ pravi direktor agencije
FRA Morten Kjaerum. „Potrebujemo vseevropske ukrepe za odstranitev ovir, odpravo sovraštva in
oblikovanje družbe, v kateri lahko vsak v celoti uživa svoje pravice, ne glede na svojo spolno
usmerjenost ali spolno identiteto.“
Nekatere od težav, s katerimi se srečuje LGBT osebe so:






šolanje: dva od treh LGBT anketirancev v raziskavi sta v šoli skrivala ali prikrivala, da sta
LGBT. Vsaj 60 % anketirancev je osebno izkusilo negativne pripombe ali vedenje v šoli, ker so
LGBT, medtem ko se več kot 80 % anketirancev v vseh državah članicah EU spomni negativnih
pripomb ali ustrahovanja LGBT mladih v šoli. Zato morajo države članice zagotoviti, da se
LGBT učenci v šoli počutijo varno, saj se prav tam pogosto začnejo negativne izkušnje, družbeni
predsodki in izključevanje LGBT oseb. To bi lahko vključevalo kampanje za ozaveščanje
učiteljev in učencev o LGBT problematiki ter politike zoper homofobno ustrahovanje;
delovno mesto: 19 % anketirancev je kljub pravni zaščiti na podlagi zakonodaje EU izkusilo
diskriminacijo na delovnem mestu ali pri iskanju dela. To poudarja potrebo po vseevropskem
ukrepanju za spopadanje s številnimi ovirami, s katerimi se LGBT osebe srečujejo pri
uveljavljanju osnovnih pravic v vsakdanjem življenju;
strah: 26 % LGBT anketirancev v raziskavi, je bilo v zadnjih petih letih napadenih ali deležnih
groženj z nasiljem. 66 % anketirancev iz vseh držav članic EU se je balo v javnosti držati za roke
s partnerjem istega spola. Pri gejih in biseksualnih moških je bilo takih 75 %. To kaže, da LGBT
žrtve potrebujejo priznanje in zaščito tako na nacionalnem nivoju kot tudi iz strani EU, saj se je
le tako mogoče boriti proti nadlegovanju in kaznivim dejanjem iz sovraštva, ki vodijo v življenje
permanentnega strahu LGBT oseb. Možne ukrepe za izboljšanje stanja bi lahko predstavljala
usposabljanja policistov in služb za podporo žrtvam ter zakonodaja, ki kaznuje sovražni govor ter
kazniva dejanja iz sovraštva.

Raziskava je razkrila tudi, da so trans osebe tista skupina med LGBT anketiranci, ki je najbolj
soočena z diskriminacijo, zlasti na področju zaposlovanja in zdravstva. Približno 30 % jih je zatrdilo,
da so bili v zadnjem letu pred izvajanjem raziskave več kot trikrat žrtve nasilja ali deležni groženj z
nasiljem.
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Zaznana je bila tudi velika razširjenost neprijavljanja primerov diskriminacije in kaznivih dejanj iz
sovraštva, in to kljub temu, da je 56 % anketirancev poznalo zakonodajo o diskriminaciji na podlagi
spolne usmerjenosti ali spolne identitete. Polovica vseh žrtev nasilja in nadlegovanja je menila, da
policija ob prijavi ne bi ukrepala. Ti podatki pa niso značilni samo za ciljno skupino te raziskave
Agencija FRA je nizko število prijavljanja zaznala tudi pri drugih skupinah, na primer med pripadniki
narodnostnih manjšin (glej poročili agencije FRA o kaznivih dejanjih iz sovraštva, 2012).
V raziskavi so LGBT osebe odgovarjale na vprašanja, ali so se kdaj soočili z diskriminacijo, nasiljem,
besednimi žalitvami ali sovražnim govorom na podlagi spolne usmerjenosti ali spolne identitete.
Spraševalo se jih je tudi, kje so se takšni dogodki zgodili, na primer v šoli, na delovnem mestu, pri
zdravstvenih storitvah ali na javnem kraju.
Analiza rezultatov raziskave je na voljo v dveh poročilih. Ti poročili bosta podlaga za razprave o
zakonodaji in politikah za izboljšanje položaja LGBT oseb. na nacionalnem nivoju kot tudi na nivoju
EU.
Poročili sta na voljo na spletnem naslovu:
 Raziskava LGBT EU: hiter pregled rezultatov („EU LGBT Survey results: at a glance“), ki
razčlenjuje ključne ugotovitve s preprostim grafikonom;
Za več informacij pišite na e-naslov: media@fra.europa.eu
ali pokličite: +43 158030642 ter si oglejte s tem povezano obvestilo za novinarje, informativni list ter
spletno grafično predstavitev podatkov (kjer je mogoče videti rezultate za vsako od držav članic EU).
Opombe za urednike:
 spletno anketo je izpolnilo več kot 93 000 LGBT oseb, starih 18 let ali več, iz vseh držav
članic EU ter iz Hrvaške. Informacije o tem, kako je bila raziskava izvedena, so na voljo v
tehničnem poročilu;
 rezultati raziskave bodo predstavljeni na mednarodni dan boja proti homofobiji in transfobiji
17. maja 2013 na konferenci, ki jo bo v Haagu gostila nizozemska vlada;
 agencija FRA družbeno-pravne raziskave o temeljnih pravicah LGBT oseb izvaja od
leta 2007. Za več informacij obiščite spletno stran agencije FRA;
 Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) nudi strokovno podporo EU in
nacionalnim odločevalcem in s tem prispeva k bolj informiranim in ciljno usmerjenim
razpravam, politikam in zakonodaji o temeljnih pravicah.
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