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Pressmeddelande från FRA 

Wien/Haag den 17 maj 2013 

Rädsla, isolering och diskriminering är vardagsmat för hbt-personerna i 

Europa 

Över 93 000 hbt-personer från hela EU berättar om sina erfarenheter 

Den största nätundersökning om hatbrott mot och diskriminering av hbt-personer som 

någonsin har genomförts i EU visar att många homosexuella, bisexuella och transpersoner inte 

kan visa sitt rätta jag i vardagslivet. Många döljer sin identitet och lever isolerade och ibland i 

fruktan. Andra upplever diskriminering och till och med våld när de är sig själva. 

Undersökningen genomfördes av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 

(FRA). Resultaten understryker vikten av att främja och värna om hbt-personers 

grundläggande rättigheter, så att även de kan leva värdiga liv. 

”Alla bör våga vara sig själva hemma, på jobbet, i skolan och i det offentliga livet, men det är tydligt 

att hbt-personer ofta inte gör det. Resultaten av FRA:s undersökning visar att rädsla, isolering och 

diskriminering är vardagsmat för hbt-personer i Europa”, säger FRA:s direktör Morten Kjaerum. ”Vi 

behöver åtgärder på EU-nivå som syftar till att riva hindren, få bukt med hatet och skapa ett samhälle 

där alla kan utnyttja sina rättigheter fullt ut, oavsett vilken sexuell läggning eller könsidentitet de 

har.” 

Nedan följer några exempel på svårigheter som hbt-personer kan möta. 

 Skola: Två tredjedelar av de som deltog i undersökningen dolde att de är hbt-personer i skolan. 

Minst 60 procent av dem hade personligen fått negativa kommentarer eller stött på negativt 

beteende i skolan på grund av att de är hbt-personer, och över 80 procent i alla EU-länder har 

varit med om att hbt-ungdomar har utsatts för negativa kommentarer eller mobbning i skolan. 

Därför måste EU-länderna se till att hbt-eleverna känner sig trygga i skolan, eftersom det ofta är 

där de går igenom de första negativa hbt-upplevelserna, möter samhällets fördomar och stöts ut. 

Exempel på åtgärder är kampanjer för att öka medvetenheten om hbt-frågor hos lärare och elever 

samt policyer mot homofobisk mobbning. 

 Arbete: 19 procent av svarspersonerna har känt sig diskriminerade på arbetsplatsen eller i 

samband med jobbsökande, trots det rättsliga skydd som EU-lagstiftningen ger. Detta visar att 

det behövs åtgärder i hela EU för att motverka de många hinder som hbt-personer möter när de 

försöker hävda sina grundläggande rättigheter i vardagslivet. 

 Rädsla: 26 procent av de hbt-personer som deltog i undersökningen hade attackerats eller hotats 

med våld under de senaste fem åren. 66 procent av svarspersonerna i alla EU-länder var rädda för 

att hålla en partner av samma kön i handen offentligt. För homo- och bisexuella män låg denna 

andel kring 75 procent. Detta visar att hbt-personer som har blivit offer för våld måste ges 

uppmärksamhet och skydd både på europeisk och nationell nivå för att motverka trakasserier och 

hatbrott som leder till att hbt-personer lever i rädsla. Utbildning av poliser, stöd till brottsoffer 

samt lagar mot förtal och hatbrott är några exempel på möjliga åtgärder. 

Undersökningen visar också att transpersoner är de hbt-personer som i störst utsträckning personligen 

har känt sig diskriminerade, i synnerhet i arbetslivet och inom hälso- och sjukvården. Omkring 
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30 procent uppgav att de hade blivit offer för våld eller hot om våld fler än tre gånger under det år 

som föregick undersökningen. 

Det visade sig också att diskriminering och hatbrott ofta inte rapporterades, trots att 56 procent av 

svarspersonerna var medvetna om att det finns lagar mot diskriminering på grund av sexuell läggning 

eller könsidentitet. Hälften av alla offer för våld och trakasserier trodde inte att polisen skulle ingripa. 

Detta mönster är inte unikt för den studerade hbt-gruppen. FRA fann samma underrapportering i 

andra grupper, till exempel i etniska minoritetsgrupper (se FRA:s rapporter om hatbrott, 2012). 

I undersökningen tillfrågades hbt-personer om de hade upplevt diskriminering, våld, verbala 

trakasserier eller förtal på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. De tillfrågades också om 

var dessa incidenter hade ägt rum, till exempel i skolan, på arbetsplatsen, i samband med vårdsökande 

eller på offentliga platser. 

Undersökningsresultaten analyseras i två rapporter som kommer att ligga till grund för diskussionerna 

om lagstiftning och policyer för att förbättra situationen för hbt-personer i EU och medlemsländerna. 

Länkar till rapporterna: 

 Sammanfattning av undersökningen om hbt-personer i EU med enkla grafer 

Mer information kan fås genom media@fra.europa.eu  

Tfn +43 1 580 30 642. Se även promemorian till medierna, faktabladet och datavisualiseringen på 

nätet (som visar resultaten för respektive EU-land). 

 

Information till redaktionen: 

 Över 93 000 homosexuella, bisexuella och transpersoner som bor i EU:s medlemsländer och 

Kroatien deltog i nätundersökningen. Information om hur undersökningen genomfördes finns 

i den tekniska rapporten. 

 Resultaten av undersökningen presenteras den 17 maj 2013, på den internationella dagen mot 

homofobi och transfobi, i samband med en konferens som arrangeras av 

Nederländernas regering i Haag. 

 FRA har genomfört socialrättsliga undersökningar om hbt-personers grundläggande 

rättigheter sedan 2007. Mer information finns på FRA:s webbplats. 

 Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) tillhandahåller evidensbaserad 

rådgivning till beslutsfattare i EU och medlemsländerna, och bidrar därigenom till mer 

underbyggda och fokuserade debatter, policyer och lagar om grundläggande rättigheter. 
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