
 
 
 
 
 
 
 

Homofoobia ja diskrimineerimine 
seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi 

alusel Euroopa Liidu liikmesriikides 
 

II osa: sotsiaalne olukord 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MÄRKUS: Aruandes sisalduvad andmed on esitanud konsultatsiooniettevõte 
COWI ja Taani Inimõiguste Instituut. Vastutust kokkuvõtete ja avaldatud 
seisukohtade eest kannab Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet. 

Veri
fits

ee
rim

ata
 tõ

lge



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lisateave Euroopa Liidu kohta on internetis (http://europa.eu). 

 

FRA – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet 
Schwarzenbergplatz 11 – 1040 Viin – Austria 
tel +43 158030-0 – faks +43 158030-699 
email: info@fra.europa.eu – fra.europa.eu 
 
 
TK-30-09-002-ET-N 
 
 
© Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet, 2009 
 
 
 
Paljundamine lubatud allikale viitamisel, välja arvatud ärilistel eesmärkidel. 
 

Lahtiütlus:  
Küsimuste tekkimisel käesoleva tõlke kohta kasutage 
palun ingliskeelset versiooni, mis on selle dokumendi 
algvariant ja ametlik versioon. 

 2 

Veri
fits

ee
rim

ata
 tõ

lge

http://europa.eu/
mailto:info@fra.europa.eu


Eessõna 
18. detsembril 2008. aastal arutas ÜRO Peaassamblee mõjukat deklaratsiooni, 
mille eelnõu olid Euroopa Liidu nimel koostanud Prantsusmaa ja Madalmaad 
ning mida toetasid 66 riiki kõigist piirkondadest. Deklaratsioonis kutsuti üles 
dekriminaliseerima homoseksuaalsust kogu maailmas ning mõisteti hukka 
inimõiguste rikkumised seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi alusel. 

Euroopa Liidus keelab Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 13 
igasuguse diskrimineerimise seksuaalse sättumuse alusel ning Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta on esimene rahvusvaheline inimõiguste harta, mis sisaldab 
sõnaselget mõistet „seksuaalne sättumus”. Meie 2008. aasta juunis avaldatud 
õiguslik uurimus näitab, et 18 Euroopa Liidu liikmesriigis on seksuaalse 
sättumuse alusel diskrimineerimise eest pakutav kaitse juba üsna ulatuslik, 
kuigi Euroopa Komisjon soovitas 2008. aasta juulis tugevdada kogu Euroopa 
Liidus kaitset igasuguse diskrimineerimise eest. 

Samas valmistab sotsiaalne olukord muret. Viimastel aastatel on mitu Euroopa 
Liidu liikmesriikides toimunud sündmust, nagu näiteks Gay Pride'i 
rongkäikude keelustamine, vihkamist õhutavad poliitikute sõnavõtud ja 
usuliidrite sallimatud avaldused, saatnud häirivaid signaale ja sütitanut uut 
arutelu homofoobia ning homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste 
inimeste diskrimineerimise üle Euroopa Liidus. Selliste sündmuste tõttu võttis 
Euroopa Parlament 2005. aastal vastu resolutsiooni, milles mõisteti hukka 
homofoobia ja diskrimineerimine seksuaalse sättumuse alusel. 

Kaks aastat hiljem, 2007. aasta suvel, palus Euroopa Parlament äsja asutatud 
Euroopa Põhiõiguste Ametil koostada põhjalik võrdlev aruanne homofoobia ja 
seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimise olukorra kohta kõigis Euroopa 
Liidu liikmesriikides. Vastuseks sellele korraldas amet 2007. ja 2008. aastal 
ulatusliku õigusliku ja sotsiaalse uurimisprojekti. 

Käesolev põhjalik aruanne, mis koosneb kahest osast – õiguslikust ja 
sotsiaalsest analüüsist –, esitatakse Euroopa Parlamendile ning selle 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile tõendina meetmete kohta, 
mida on vaja, et austada, kaitsta ja edendada homo-, bi- ja transseksuaalsete 
inimeste põhiõigusi kogu Euroopa Liidus. 

Käesoleva väljaandega avaldatava sotsiaalse analüüsi aluseks on kõigi Euroopa 
Liidu liikmesriikide aruannetest kogutud andmed ja seonduv teave. Vestlustest 
kõigi liikmesriikide homo-, bi- ja transseksuaalseid inimesi esindavate 
vabaühendustega, võrdõiguslikkust edendavate asutustega ja riigiasutustega 
ning sidusrühmade e-küsitlusest saadi ainulaadset materjali. Seda uut teavet 
kasutati aruande teise osa koostamisel, mis on põhjalik sotsiaalne analüüs ja 
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täiendab Põhiõiguste Ameti 2008. aasta juunis avaldatud õiguslikku analüüsi. 
Lisaks vaadati põhjalikult läbi olemasolevad teadusuurimused ja 
Eurobaromeetri uuringud. 

Nende tulemused näitavad, et praegune homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste õiguste olukord ei ole rahuldav. Paljud homo-, bi- ja 
transseksuaalsed ning transsoolised inimesed kogevad diskrimineerimist, 
kiusamist ja ahistamist; täheldatud on ka füüsilisi rünnakuid, mis valmistab 
veel rohkem muret. Koolides kasutatakse homoseksuaalsete kaasõpilaste kohta 
halvustavaid sõnu. Töökohal on ahistamine sageli igapäevane nähtus. Homo-, 
bi- ja transseksuaalsetel ning transsoolistel inimestel ei ole sageli võimalik 
kindlustada oma kooselu täieõigusliku seadusliku kooseluna. Vanadekodudes 
teatakse homo-, bi- ja transseksuaalsete inimeste vajadustest väga vähe. Sellises 
olukorras on „nähtamatus” ellujäämisstrateegia. Euroopa Liidus, mis toetub 
võrdse kohtlemise põhimõtetele ja diskrimineerimisvastastele õigusaktidele, on 
see lubamatu. 

Mida on vaja? 

Inimõiguste rikkumise vastu võitlemiseks on eelkõige vaja kindlameelset 
poliitilist pühendumist võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise 
põhimõtetele. Euroopa Liidu ja liikmesriikide poliitilised juhid peavad asuma 
kindlale homofoobia- ning homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste 
inimeste diskrimineerimise vastasele seisukohale, soodustades nõnda avaliku 
suhtumise ja käitumise muutumist senisest positiivsemaks. 

Teiseks on vaja hästi tunda olukorda, mida toetavad usaldusväärsed andmed ja 
mille põhjal oleks võimalik välja töötada tõendipõhist poliitikat ja tegevust. 
Käesolev uurimus ongi suur samm selles suunas. Samas peavad paljudes 
liikmesriikides võrdõiguslikkust edendavad ja muud eriühingud sellegipoolest 
arendama oma andmekogumismehhanisme, edendama teadusuuringuid ning 
aktiivselt julgustama homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi 
esitama diskrimineerimise peale kaebusi. 

  Nagu on ameti asutamismääruses ette nähtud, annavad käesolevas aruandes 
sisalduvad arvamused Euroopa Liidu institutsioonidele ja liikmesriikidele 
vajalikku abi ja teadmisi, et aidata neil oma vastavates pädevusvaldkondades 
meetmete võtmisel täielikult järgida põhiõigusi. 

Lõpetuseks sooviksin tehtud töö eest tänada Euroopa Põhiõiguste Ameti 
töötajaid, projektijuhti Caroline Osanderit (Taani Inimõiguste Instituut) ning 
projektijuhti Mikael Kellerit ja nõustajat Mads Ted Drud-Jensenit 
(konsultatsiooniettevõte COWI). 

Morten Kjaerum 
Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti direktor 
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Lühikokkuvõte 
Taust 

Võrdse kohtlemise põhimõte on Euroopa Liidu üks põhiväärtusi. Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta on esimene rahvusvaheline inimõiguste õigusakt, mille artikli 
21 lõikes 1 on seksuaalse sättumuse pärast diskrimineerimine selge sõnaga 
keelatud: 

„Keelatud on igasugune diskrimineerimine, sealhulgas diskrimineerimine soo, 
rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, 
usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, 
rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse tõttu.” 

Kuni Amsterdami lepingu sõlmimiseni olid Euroopa Liidu asjaomased 
õiguslikud meetmed suunatud kodakondsuse ja soo alusel diskrimineerimise 
ärahoidmisele. Amsterdami lepingu artikliga 13 anti ühendusele uued õigused, 
et võidelda soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, 
puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimise vastu. Sel 
põhjusel võeti vastu kaks uut diskrimineerimisvastast Euroopa Ühenduse 
direktiivi: rassilise võrdõiguslikkuse direktiiv ja võrdse tööalase kohtlemise 
direktiiv. Kaitse seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimise eest on aga 
tagatud üksnes võrdse tööalase kohtlemise direktiiviga tööhõive ja töö 
valdkonnas. 

Euroopa Parlament palus 2007. aasta juunis Euroopa Põhiõiguste Ametil 
koostada põhjalik võrdlev aruanne homofoobia ja seksuaalse sättumuse alusel 
diskrimineerimise olukorra kohta Euroopa Liidu liikmesriikides, mis aitaks 
Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil 
arutada vajadust võtta vastu direktiiv, mis hõlmab kõiki Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu artiklis 13 loetletud diskrimineerimise aluseid kõikides 
rassilise võrdõiguslikkuse direktiivis 2000/43/EÜ osutatud valdkondades. Need 
valdkonnad on haridus, sotsiaalkindlustus, tervishoid ning kaupade ja teenuste 
kättesaadavus. 

Vastuseks sellele valmistas Euroopa Põhiõiguste Amet ette ja käivitas 2007. 
aasta detsembris suurprojekti, mis jaguneb sotsiaal-juriidilise 
valdkondadevahelise metoodika järgi kaheks osaks. Esimene osa, mis avaldati 
2008. aasta juunis, sisaldab Euroopa Liidu liikmesriikides valitseva olukorra 
põhjalikku võrdlevat õiguslikku analüüsi. Analüüsi aluseks oli kõigis 27 
Euroopa Liidu liikmesriigis tehtud õiguslik uuring, mis valmistati ette ameti 
üksikasjalike suuniste põhjal. Teine, käesolevas väljaandes avaldatav osa 
sisaldab põhjalikku võrdlevat analüüsi, mis põhineb kogu Euroopa Liidus 
kogutud andmetel, samuti asjaomaste sidusrühmadega toimunud vestlustel ja 
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ümarlauaaruteludes, mille korraldasid Taani Inimõiguste Instituut (DIHR) ja 
rahvusvaheline konsultatsiooniettevõte COWI. 

 

 

1. Põhitulemused 

Homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste praegune sotsiaalne 
olukord on Euroopa Liidu jaoks probleem. See elanikkonnarühm kogeb kogu 
Euroopa Liidus diskrimineerimist, kiusamist ja ahistamist. Sageli toimub see 
mõnitamise, sõimamise või solvamisena ning, mis veelgi murettekitavam, 
verbaalsete või füüsiliste rünnakutena. Eurobaromeetri 2008. aasta juuli 
diskrimineerimisuuringu tulemuste kohaselt pidas keskmiselt rohkem kui pool 
Euroopa Liidu kodanikest diskrimineerimist seksuaalse sättumuse alusel oma 
riigis levinuks. 

Meie uuring näitab ka, et homo-, bi- ja transseksuaalsed ning transsoolised 
inimesed kogevad igapäevaelus homofoobiat – eelarvamusest tulenevat 
irratsionaalset hirmu- ja vastikustunnet homoseksuaalsuse ning homo- ja 
biseksuaalsete inimeste suhtes. Transsoolised inimesed kogevad sarnasel viisil 
transfoobiat. 

Diskrimineerimine, homofoobia ja transfoobia mõjutavad homo-, bi- ja 
transseksuaalseid inimesi kõikides ühiskonnaelu valdkondades. Juba koolis 
õpetavad homoseksuaalsete kaasõpilaste kohta kasutatavad halvustavad sõnad 
neid jääma varakult nähtamatuks; sageli kogevad nad ahistamist ja 
diskrimineerimist töökohas; paljudes riikides ei saa samasoolised elukaaslased 
kindlustada oma suhet seadusliku kooseluna; homo-, bi- ja transseksuaalseid 
ning transsoolisi inimesi kujutatakse meedias harva positiivselt; endale või 
elukaaslasele arstiabi otsides kõhklevad nad end avalikustamast olukordades, 
kus heteroseksuaalsust peetakse enesestmõistetavaks; vanadekodudes teatakse 
ja saadakse nende vajadustest aru väga vähe. Ning kui nad taotlevad 

Täpsemalt öeldes hõlmab käesolev aruanne järgmisi küsimusi: 
homofoobia, transfoobia ning diskrimineerimine seksuaalse 
sättumuse, soolise identiteedi ja soolise väljendumise alusel. 
Kõik need mõisted on määratletud sissejuhatuse jaotises 
„Terminite ja mõistete selgitus”. Kui see on tähenduse täpsuse 
pärast vajalik, kasutatakse kõiki neid mõisteid täies ulatuses. 
Lihtsustamiseks võetakse siiski kõik need valdkonnad aruande 
mõnes osas kokku mõistetega „homofoobia” ja 
„diskrimineerimine seksuaalse sättumuse alusel”; mõnel juhul 
kasutatakse kõnealuste teiste valdkondade hõlmamiseks ka 
mõistet „homofoobia ja sellega seotud küsimused”. 
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kolmandate riikide pagulastena varjupaika tagakiusamise eest seksuaalsest 
sättumuse või soolise identiteedi pärast, siis sageli neid ei usuta või, mis veelgi 
halvem, neile keeldutakse varjupaika andmast isegi juhul, kui riigis, kust nad 
põgenevad, on homoseksuaalsus karistatav. 

Homofoobia, transfoobia ja hirm diskrimineerimise ees ajendab homo-, bi- ja 
transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi jääma „nähtamatuks” paljudes 
kohtades Euroopas ja mitmesugustes ühiskondlikes olukordades. Tajutava 
diskrimineerimisohu tõttu on „nähtamatus” homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste jaoks sageli ellujäämisstrateegia. Sellepärast esitatakse 
kogu Euroopa Liidus suhteliselt vähe kaebusi seksuaalse sättumuse, soolise 
identiteedi või soolise väljendumise alusel diskrimineerimise peale võrreldes 
kaebustega muudel alustel diskrimineerimise peale. 

Liikmesriikidevaheliste erinevuste näited 

Kogunemisvabaduse põhiõiguse kasutamine on mitmes liikmesriigis kas 
ametiasutuste või vastumeeleavaldajate rünnakute tõttu takistatud. Sellistest 
vahejuhtumitest on teatatud viies liikmesriigis (Bulgaaria, Eesti, Läti, Poola ja 
Rumeenia). Peale selle on nendes ja veel kuues liikmesriigis (Bulgaaria, Itaalia, 
Küpros, Malta, Tšehhi Vabariik, ja Ungari) saadud nõuetele edendada homo-, 
bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste õigusi teatud poliitikutelt või 
usuasutuste või -rühmituste esindajatelt pidevalt negatiivseid vastuseid. 

Teistes liikmesriikides tähistavad homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste ühingud aga Pride'i üritusi sageli ministrite, erakondade 
ja mõnel juhul usuühingute osavõtmisel: Madalmaades ühinesid 2008. aasta 
Canal Pride’i üritusega kolm ministrit ja Amsterdami linnapea. Austrias oli 
2008. aasta Pride’i 120 000 osaleja hulgas Viini linna võrdõiguslikkust edendav 
asutus; Rootsis avas Euroopa Liidu asjade minister 2008. aasta Stockholmi 
EuroPride’i, kus oli üle 80 000 osaleja, sealhulgas Rootsi luterlik kirik; 
Hispaanias ühines 2008. aasta Madridi Pride’iga võrdõiguslikkuse minister ja 
sajad tuhanded osalejad kogu Euroopast; Prantsusmaal võttis 2008. aasta 
Pariisi Gay Pride’ist osa üle poole miljoni inimese, sealhulgas Pariisi linnapea. 

Teine küsimus, mida Euroopa Põhiõiguste Ameti õiguslikus uuringus juba 
analüüsiti, on liikmesriikidevahelised erinevused seoses kooselu õigustega. 14 
liikmesriigis (Austria, Bulgaaria, Eesti, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, 
Läti, Malta, Poola, Rumeenia, Slovakkia ja Ungari1) ei ole homo-, bi- ja 
transseksuaalsetele ning transsoolistele inimestele kooseluks tagatud mitte 
mingisuguseid õigusi, kuid kolmes liikmesriigis (Belgia, Hispaania ja 
Madalmaad) on samasoolistel paaridel kõik abieluõigused. Kooseluõiguste 
puudumine tähendab, et samasoolistel paaridel ei ole võimalik kasutada 
mitmeid õigusi ja soodustusi, mis on vastassoolistel paaridel. 

1  Ungari oli valmis kehtestama samasooliste paaride registreerimist käsitlevat seadust, kuid riigi 
põhiseaduskohus tunnistas selle 2008. aasta detsembris kehtetuks. 
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Liikmesriikide vahel on ka suuri erinevusi avalikus arvamuses homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste ning nendega seotud küsimuste 
kohta. Näiteks Eurobaromeetri 2006. aasta diskrimineerimisuuringus leiti, et 
samasooliste paaride abielu pooldas enamus Madalmaades (82%), Rootsis 
(71%) ja Taanis (69%), kuid vaid väike vähemus Rumeenias (11%), Lätis 
(12%) ja Küprosel (14%). Madalmaades lepiks homoseksuaalse naabriga 91% 
elanikkonnast, Rumeenias aga vaid 36%. Eurobaromeetri 2008. aasta 
diskrimineerimisuuring, kus kasutati kümnepunktilist „leppimisskaalat”, andis 
samasugused tulemused: Rootsi (9,5), Madalmaade ja Taani vastajad (9,3) 
leppisid mõttega homoseksuaalsest naabrist kõige kergemini, samas kui 
Bulgaarias (5,3), Lätis (5,5) ja Leedus (6,1) oli see näitaja palju madalam. 

Liikmesriikidesiseste erinevuste näited 

Märkimist väärivad ka Eurobaromeetri uuringus ilmnenud liikmesriikidesisesed 
erinevused. Need esinevad: 1) negatiivses suhtumises homo-, bi- ja 
transseksuaalsetesse ning transsoolistesse inimestesse (eakamate inimeste 
suhtumine on noorematega võrreldes negatiivsem, meeste suhtumine 
negatiivsem kui naiste suhtumine, madalama haridustasemega inimeste 
suhtumine negatiivsem kui kõrgema haridustasemega inimeste suhtumine); 2) 
olukordades, kus homo-, bi- ja transseksuaalsetesse ning transsoolistesse 
inimestesse suhtutakse negatiivsemalt (näiteks laste eest hoolitsemine või 
nende õpetamine; reaktsioon lähisugulaste suhtes on negatiivsem kui sõprade 
või arstide suhtes); ja 3) sallimatusest tulenevatest kuritegudest ja kiusamisest 
kõige rohkem mõjutatud elanikkonnarühmades (näiteks noored rohkem kui 
eakamad inimesed). 

Suhtumine homo-, bi- ja transseksuaalsetesse ning transsoolistesse inimestesse 

Eurobaromeetri uuringu põhjal erineb suhtumine homo-, bi- ja 
transseksuaalsetesse ning transsoolistesse inimestesse Euroopa Liidu 
liikmesriikides oluliselt olenevalt selle elanikkonnarühma käsitlemise 
kontekstist. Kõige positiivsemalt vastati küsimusele, kas keegi tahaks endale 
naabriks homoseksuaalset inimest. Kõige negatiivsemalt suhtuti küsimusse, kas 
homoseksuaalsetele inimestele tuleks anda lapsendamisõigus. 

Riikides, kus seadusandja on taganud homo- ja bikseksuaalsetele inimestele 
tugevalt kaitstud õigused, sealhulgas seadusliku kooseluõiguse, on üldine 
suhtumine nendesse positiivsem. 

Transsoolistesse inimestesse suhtutakse oluliselt halvemini kui homo- ja 
biseksuaalsetesse inimestesse. 

Sallimatusest tulenevad kuriteod ja vihkamist õhutavad sõnavõtud 

Homofoobsed kuriteod mõjutavad homo-, bi- ja transseksuaalseid ning 
transsoolisi inimesi mitmeti. Kõige sagedam on verbaalne agressiivsus, 
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tavaliselt avalikes kohtades. Noori langeb rünnakute (sealhulgas 
koolikiusamise) ohvriks rohkem kui teiste vanuserühmade esindajaid. 
Lesbilised ja biseksuaalsed naised langevad seksuaalsete või eraolukorras toime 
pandud rünnakute ohvriks suurema tõenäosusega kui homo- või biseksuaalsed 
mehed. Ründajad on tavaliselt kampades liikuvad noored mehed. Viimastel 
aastatel on tapetud mitu transsoolist inimest. 

Homo- ja transfoobsete kuritegude, nagu ka teiste sallimatusest tulenevate 
kuritegude üks peamisi tunnusjooni on nende puudulik teatamine. Enamikus 
liikmesriikides puuduvad vajalikud vahendid sellistest vahejuhtumitest 
politseile teatamiseks, näiteks iseteatamine või kolmandate isikute või abilise 
toel teatamine. Enamikus liikmesriikides ei ole politseiametnikud saanud 
piisavalt koolitust sallimatusest tulenevate kuritegude tuvastamiseks ja 
lahendamiseks. Kuritegudest teatamata jätmist seletab ka enamiku homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste ohvrite vastumeelsus avalikustada oma 
seksuaalset sättumust või soolist identiteeti, sest sageli ei ole ametivõimud 
nende olukorrast piisavalt teadlikud või ei ole saanud koolitust, kuidas sellise 
ohvriga juhtumeid käsitleda. Kuritegudest teatamata jätmine on raske 
probleem, sest selle tõttu ei peegelda ametlikud andmed probleemi tegelikku 
ulatust. Lisaks on homo- ja transfoobsete kuritegude arvu, olemust, 
toimepanijaid ja ohvreid kogu Euroopa Liidus vähe uuritud. 

Mõnes liikmesriigis on probleemiks homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste 
inimeste kogunemiskohtade rüüstamine. Homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste vabaühenduste ruumides on vandaalitsetud; teisi 
kogunemiskohti on maha põletatud või neid külastavaid inimesi ohtlikult 
ahistatud või rünnatud. 

Homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste vihkamist 
õhutatakse muu hulgas poliitilistes aruteludes selle elanikkonnarühma õiguste 
üle või nende inimeste avalike ürituste, nagu näiteks Pride’i vastu peetavatel 
meeleavaldustel. Poliitika- ja usutegelaste homofoobsed avaldused ilmuvad 
meedias. Neis kujutatakse homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi 
inimesi sageli loomuvastaste, haigete, hälbega, kuritegelike, kõlvatute või 
ühiskonda destabiliseerivate isikutena. 

Erilist muret valmistab internet kui vihkamist õhutavate sõnavõttude 
avaldamiskoht. Vestlustes rõhutasid homo-, bi- ja transseksuaalseid ning 
transsoolisi inimesi esindavad vabaühendused ja riiklikud võrdõiguslikkust 
edendavad asutused, et interneti olemuse tõttu ei ole rikkujaid lihtne leida ega 
vastutusele võtta. 

Kogunemisvabadus 

Homo-, bi- ja transseksuaalsed ning transsoolised inimesed on kasutanud õigust 
kogunemisvabadusele, võideldes homofoobia vastu ning kutsudes üles oma 
õiguste edendamisele, eelkõige Pride'i rongkäikude ja muude sarnaste 
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kogunemiste ning ürituste käigus. Viimastel aastatel on keelud või 
haldustakistused põhjustanud probleeme homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste seaduslike ja rahumeelsete meeleavalduste korraldamisel 
Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Rumeenias ja Bulgaarias, kuigi kui Leedu välja 
arvata, õnnestus seda elanikkonnarühma esindavatel vabaühendustel nimetatud 
liikmesriikides üritused siiski korraldada. 

Mõnes liikmesriigis ei ole ametiasutused suutnud või soovinud tagada homo-, 
bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste rongkäikudes osalejate 
ohutust vastumeeleavaldajate rünnakute eest. Viimasel viiel aastal on sedalaadi 
üritusi rünnatud Rootsis, Eestis, Lätis, Poolas, Tšehhi Vabariigis, Ungaris, 
Itaalias, Rumeenias ja Bulgaarias. Selliste vahejuhtumitega kaasnesid sageli 
avalikult homofoobsed või vihkamist õhutavad sõnavõtud. 

Mõnes liikmesriigis on homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi 
esindavatel vabaühendustel olnud probleeme ka poliitiliseks või 
kultuuritegevuseks ruumide üürimisel. Samuti on selle elanikkonnarühma 
küsimuste avalike arutelude korraldajail olnud probleeme juurdepääsuga 
kultuuri- ja poliitikaürituste kohtadele. 

Tööturg 

Homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste nähtamatuse ning 
ametlike kaebuste suhteliselt väikese arvu tõttu on homo- ja transfoobia ning 
seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi alusel diskrimineerimise tegelikku 
ulatust raske mõõta. Seda võib osaliselt seletada üleüldine puudulik teadlikkus 
õigustest ning homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 
vastumeelsus tunnistada avalikult oma seksuaalset sättumust, soolist identiteeti 
või soolist väljendumist. Uurimustulemused ja vabaühenduste aruanded 
viitavad aga sellele, et homo-, bi- ja transseksuaalsed ning transsoolised 
inimesed kogevad homofoobiat ja diskrimineerimist töökohal mitmeti: otsese 
diskrimineerimise, ahistamise, kiustamise, naeruvääristamise ja sotsiaalse 
tõrjumisena. 

Paljud töökohad ei ole homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste 
töötajate jaoks turvalised. Riikide lõikes andmed küll erinevad, kuid uuringud 
ja vestlused näitavad, et enamiku homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste jaoks on seksuaalse sättumuse avalikustamine töökohas 
vastumeelne. 

Seda ei soovita teha varasemate negatiivsete kogemuste, 
diskrimineerimishirmu, vallandamiskartuse ja töökeskkonna kvaliteedi tõttu. 
On ka tõendeid, et seksuaalse sättumuse varjamine võib kahjustada homo-, bi- 
ja transseksuaalsete ning transsooliste töötajate tervist ja heaolu. 

Võrdse kohtlemise ja mitmekesisuse põhimõtete järgimine töökohas ning 
juhtkonna otsustavus nende rakendamisel määravad ära, kas homo-, bi- ja 

 12 

Veri
fits

ee
rim

ata
 tõ

lge



transseksuaalsed ning transsoolised töötajad peavad töökeskkonda turvaliseks 
ja kaasavaks. Tõendid näitavad, et võrdset tööalast kohtlemist käsitlevate 
õigusaktide olemasolu ajendab homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi 
inimesi enam esitama diskrimineerimise korral ametlikku kaebust. 

Haridus 

Homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste tagakiustamisest 
ning ahistamisest haridusasutustes on teatatud kõikjal Euroopa Liidus. Levinud 
on verbaalne homofoobia ja transfoobia ning sõna „gei” kasutatakse tavaliselt 
halvustavalt. 

Kiusamisel ja ahistamisel on homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste 
noorte jaoks olulised tagajärjed, mis mõjutavad nende õpiedukust ja heaolu. 
Sellised kogemused võivad põhjustada sotsiaalset tõrjutust, terviseprobleeme 
või õpingute katkestamist. Olemasolevad uurimustulemused ning vestlused 
homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi esindavate 
vabaühendustega näitavad, et koolijuhid pööravad kogu Euroopa Liidus 
homofoobiale ning homo-, bi- ja transseksuaalsete ja transsooliste inimeste 
kiusamisele vähe tähelepanu. Uurimused viitavad ka sellele, et õpetajatel 
puuduvad selliste probleemide äratundmiseks ja lahendamiseks teadmised, 
motivatsioon, oskused ja vahendid. 

Teise probleemina on vabaühendused nimetanud homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste tunnustuse, esindatuse ja 
positiivse kuvandi puudumist enamiku Euroopa Liidu liikmesriikide 
hariduselus, kuivõrd see suurendab teadmatust, hoolimatust ja mõistmatust ning 
homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste õppurite sotsiaalset eraldatust. 
Vähe on õpetajaid, kes on saanud asjakohase väljaõppe või ettevalmistuse või 
on valmis arutama seksuaalse identiteedi ja sättumuse küsimusi. 

Tervishoid 

Teatud uurimistulemused näitavad, et homo-, bi- ja transseksuaalsed ning 
transsoolised inimesed kogevad diskrimineerimist tervishoiu valdkonnas. 
Negatiivsed kogemused on seotud näiteks seksuaalse sättumuse liigitamisega 
häireks või haiguseks. Homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste 
inimeste tervishoiu valdkonnas diskrimineerimise tegelikku ulatust on aga 
raske kindlaks määrata, sest tavaliselt nad varjavad oma seksuaalset sättumust. 

Uuringutes ja vestlustes ilmnes, et tervishoiutöötajad võivad homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste seksuaalse sättumuse või soolise 
identiteedi avalikustamisele reageerida nii positiivselt kui ka negatiivselt. 
Negatiivse suhtumise või selle tajutava ohu tõttu võivad mõned homo-, bi- ja 
transseksuaalsed ning transsoolised inimesed tervishoiuteenuste kasutamist 
vältida. 
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Peale selle on suur probleem homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste 
inimeste üldine terviseseisund. Olemasolevad uurimustulemused seostavad 
homofoobia, transfoobia, ahistamise ja tõrjumise homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste üldiselt halvema vaimse ja 
füüsilise tervisega. Küsitletud vabaühenduste ja riigiasutuste andmetel esineb 
homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste hulgas sagedamini 
vaimse tervise häireid, suitsiide ja sõltlust. 

Et samasoolisi elukaaslasi ei tunnustata „omastena”, on neil raske saada teavet 
ja teha otsuseid elukaaslase tervise ja ravi kohta, samuti külastada teda haiglas. 

Usuasutused 

Usuasutuste seisukohavõtud homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste ja 
nende õiguste suhtes on väga mitmesugused. Mitmes liikmesriigis osalevad 
kiriku esindajad aktiivselt poliitilistes aruteludes homo-, bi- ja transseksuaalsete 
ning transsooliste inimeste õiguste üle, tehes lobitööd selliste õiguste loomise 
vastu. Mõnel juhul on usurühmitused korraldanud homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste ürituste vastu kampaaniaid. 
Tööandjatena on usuasutused mõnel juhul kaldunud oma homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste töötajate suhtes kõrvale 
diskrimineerimisvastastest õigusaktidest. 

Teisalt on näiteid ka usuasutustest ja –ühingutest, mis on suhtunud homo-, bi- ja 
transseksuaalsetele ning transsoolistesse inimestesse hästi. 

Sport 

Homofoobia on spordis olemas ning sportlasena avalikult homo-, bi- või 
transseksuaalne või transsooline olemine näib märkimisväärselt raske. 
Homofoobia avaldub mitmeti nii fännide kui ka sportlaste seas ning 
homofoobsete väljendite kasutamisel vastaste või kohtunike 
naeruvääristamiseks. 

Uuringu üks põhitulemus seoses spordiga on homo-, bi- ja transseksuaalsete 
ning transsooliste sportlaste märkimisväärselt väike nähtavus. Arvatakse, et 
homo-, bi- ja transseksuaalsetel ning transsoolistel sportlastel on ahistamisohu, 
homofoobia ning klubikaaslaste põlguse tõttu vähe võimalusi oma sättumust 
spordiringkondades avalikustada. 

Hispaania ning Ühendkuningriigi homo-, bi- ja transseksuaalseid ning 
transsoolisi esindavad vabaühendused märgivad, et spordiühendused ei soostu 
kuigivõrd homofoobiaga tegelema, eriti võrreldes jõupingutustega, mida 
tehakse spordis rassismi vastu võitlemiseks. 

Meedia 
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Mõne liikmesriigi meedias esineb jätkuvalt homofoobseid sõnavõtte, sest 
homoseksuaalsust peetakse eri määral endiselt tabuks. Kogu Euroopa Liidus 
kajastatakse homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi vähe. 
Homoseksuaalsed mehi kajastatakse siiski rohkem kui homoseksuaalseid naisi 
või transsoolisi inimesi. 

Meedia kasutab homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 
kujutamisel mitmesuguseid stereotüüpe. Homo-, bi- ja transseksuaalsetele ning 
transsoolistele inimestele tähtsaid teemasid käsitlevate kaastööde 
illustreerimiseks kasutatakse poolerootilisi pilte, mis suurendavad eelarvamusi 
ning tugevdavad arusaama, et seksuaalne sättumus on seotud ainult suguelu ja 
seksuaalsete eelistustega. Kogu Euroopa Liidu ajakirjanikele tuleks kaastööde 
esinduslikkuse ja tasakaalustatuse parandamisel kasuks homo-, bi- ja 
transseksuaalsuse ning transsoolisuse küsimuste parem mõistmine. 

Samas on siiski ka märke, et olukord on tasapisi muutumas, ning mõnes 
uuringus on täheldatud, et kogu Euroopa Liidu meediakajastus on muutunud 
homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste ning nende 
küsimuste suhtes nüansirikkamaks ja teadlikumaks. 

Varjupaik 

Kuigi liikmesriigid tunnustavad seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi tõttu 
tagakiusamist varjupaiga taotlemise alusena, on varjupaiga taotlemise kord 
paljudes liikmesriikides endiselt ebaselge. 

Homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste jaoks on varjupaiga 
taotlemine eriti problemaatiline, sest neil võib olla raske anda riigiasutustele 
enda kohta intiimset, seksuaalset või tabuteavet. Peale selle ei arvesta sellega 
sageli töötajad ning seda ei võeta arvesse vestlustel varjupaigataotlejatega. 
Ametivõimude teadmised homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste 
inimeste olukorrast nende päritoluriigis, mida ametivõimud kasutavad 
pagulasstaatuse määramisel, on sageli väga puudulikud. 

Mitmele homo-, bi- või transseksuaalsele või transsoolisele inimesele on 
varjupaiga andmisest keeldutud kas seetõttu, et nende väidet homoseksuaalse 
sättumuse kohta ei peetud usaldusväärseks, või arvati, et nad saavad 
päritoluriigis homoseksuaalsena elada „privaatselt” (s.o varjatult). 

Varjupaigataotlejate suletud keskustes viibivatel homo-, bi- ja 
transseksuaalsetel ning transsoolistel inimestel ei ole teavet ning nad võivad 
oma seksuaalse sättumuse või soolise identiteedi tõttu kogeda sotsiaalset 
eraldatust ja vägivalda või väärkohtlemist. 

Mitmekordne diskrimineerimine 
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Homo- bi- ja transseksuaalsed ning transsoolised inimesed on mitmekesine 
rühm, keda ohustab diskrimineerimine kahel või enamal alusel. Puue, vanus või 
kuulumine rahvus- või usulisse vähemusse koos homo-, bi- või 
transseksuaalsusega või transsoolisusega võib diskrimineerimist ja tõrjutust 
suurendada. 

Rahvusvähemusi võidakse nende kogukonnas diskrimineerida seksuaalse 
sättumuse või soolise identiteedi tõttu, homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste kogukonnas aga rassilise või rahvusliku tausta tõttu. 

Puudega homo-, bi- või transseksuaalsed või transsoolised inimesed kogevad 
aseksualiseerimist muu hulgas nende hooldajate ning teiste homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste poolt. Peale selle ei lase puudega 
homo-, bi- ja transseksuaalsetel ning transsoolistel inimestel füüsiliselt selle 
kogukonna elust osa võtta juurdepääsematud kokkusaamiskohad. 

Hoolde- või vanadekodudes elavad homo-, bi- ja transseksuaalsed ning 
transsoolised inimesed kogevad mõnel juhul töötajate ning kaaselanike poolt 
sotsiaalset eraldatust ja stereotüüpset suhtumist. 

Transsoolised inimesed 

Transsoolised inimesed on need, kelle sooline identiteet erineb nende 
sünnipärasest soost, ja need, kes soovivad näidata oma soolist identiteeti 
sünnipärasest erinevana. Transsooliste hulka kuuluvad ka inimesed, kes 
kas riietuse, aksessuaaride, kosmeetika või keha muutmise abil esinevad 
oma sünnipärase sooga seonduvatele rolliootustele vastupidiselt. See 
hõlmab muude paljude võimaluste hulgas mehe ja naise vahele 
paigutuvaid transsoolisi ja transseksuaalseid inimesi, transvestiite ning 
vastassugupoole rõivaid kandvaid inimesi. 

Transsoolisi inimesi ohustab transfoobia ja diskrimineerimine pigem soolise 
identiteedi ja väljendumise kui seksuaalse sättumuse tõttu. Transsoolised 
inimesed võivad olla hetero-, homo- või biseksuaalsed. 

Transsooliste inimeste diskrimineerimist esineb kõigis käesoleva aruande 
tarbeks uuritud valdkondades, kõige rohkem mõjutavad neid aga sallimatusest 
tulenevad kuriteod ja vihkamist õhutavad sõnavõtud. Rohkem on ka 
diskrimineerimist tervishoiu ja tööhõive valdkonnas. Uuringud näitavad, et 
transsoolistesse inimestesse suhtutakse negatiivsemalt kui homo- ja 
biseksuaalsetesse. 
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Arvamused 
Nõukogu määruse (EÜ) nr 168/2007 artikli 4 lõike 1 punkti d kohaselt on 
Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti ülesanne koostada arvamusi Euroopa Liidu 
institutsioonidele ja liikmesriikidele. Arvestades käesoleva sotsiaalse analüüsi 
tulemusi, on ametil lisaks õiguslikus analüüsis esitatuile järgmised arvamused. 

1. Amet tervitab Euroopa Komisjoni 2. juuli 2008. aasta ettepanekut võtta vastu 
nõukogu direktiiv, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet 
sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või 
seksuaalsest sättumusest.2 Uue direktiiviga laiendataks kehtiva Euroopa Liidu 
õiguse kohaldamisala, mis keelab küll eespool loetletud alustel 
diskrimineerimise, kuid seda üksnes tööhõive, kutsetegevuse ja kutseõppe 
valdkonnas. Amet usub, et Euroopa Parlamendi 14. jaanuari 2009. aasta raporti 
projektis soovitatud muudatused täiustavad komisjoni ettepanekut veelgi.3 

Diskrimineerimisvastaste õigusaktide rakendamise tugevdamine 

2. Euroopa Komisjoni 2003. aastal käivitatud teabekampaaniat „Erinevuste 
poolt, diskrimineerimise vastu” tuleks veelgi tugevdada ning siduda 
liikmesriikides valitsuse ja kodanikuühiskonna asjakohase tegevusega. 

3. Euroopa Komisjon peaks kaaluma jõupingutuste suurendamist selle nimel, et 
eelkõige Euroopa Liidu riiklike võrdõiguslikkust edendavate asutuste 
võrgustiku EQUINET kaudu tõhusalt jagada liikmesriikidega Euroopa Liidu 
diskrimineerimisvastaste õigusaktide kohaldamise hea tava viise. 

4. Liikmesriike, kes ei ole seda juba teinud, ärgitatakse kaaluma oma 
olemasolevate võrdõiguslikkust edendavate asutuste pädevusvaldkonna 
laiendamist nii, et see hõlmaks diskrimineerimist seksuaalse sättumuse alusel, 
ning tagama sellistele asutustele piisavad ressursid, mis võimaldaksid pakkuda 
diskrimineerimise ohvritele nii õiguslikku kui ka psühhosotsiaalset toetust. 

5. Liikmesriike julgustatakse välja töötama uusi või tugevdama seniseid homo-, 
bi- ja transseksuaalsuse ning transsoolisuse küsimuste teabekampaaniaid. 
Selliste projektide kavandamisesse ja rakendamisse tuleks kaasata homo-, bi- ja 

2  Ettepanek: nõukogu direktiiv, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata 
isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest 
{SEK(2008) 2180} {SEK(2008) 2181} /* KOM/2008/0426 lõplik – CNS 2008/0140 */, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0426:ET:HTML 
(20.1.2009). 

3  Euroopa Parlament, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon, 2008/0140(CNS). 
 14.1.2009, raporti projekt. Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega rakendatakse 

võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, 
vanusest või seksuaalsest sättumusest, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&language=E
N&reference=PE418.014 (20.1.2009).  
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transseksuaalsete ning transsooliste inimeste ühingud, et luua tugevad 
asutustevahelised partnerlussuhted. 

6. Liikmesriike julgustatakse töötama välja uusi või tugevdama seniseid teabe- 
ja koolitusalgatusi, mis on konkreetselt suunatud kõikide valitsustasandite 
avalikele teenistujatele ning keskenduvad homo-, bi- ja transseksuaalsuse ning 
transsoolisuse teemadele ning riikide õigusaktides, Euroopa Liidu õiguses ja 
rahvusvahelistes inimõigusi käsitlevates dokumentides (sealhulgas Euroopa 
Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendites) sisalduvatele võrdse 
kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtetele ja kohustustele ning mille 
kavandamisse ja rakendamisse kaasatakse homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste ühinguid. 

7. Liikmesriike julgustatakse läbi viima „mitmekesisuse auditeid” ning välja 
töötama võrdse kohtlemise ja mitmekesisuse põhimõtteid kõigi 
diskrimineerimise aluste kohta avaliku sektori kõigil tasandeil, luues sedasi 
parima tava eeskujuks teistele tööandjatele. 

Sallimatusest tulenevate kuritegude vastu võitlemine 

8. Liikmesriigid peaksid kaaluma sallimatusest tulenevate kuritegude lihtsate ja 
kaasavate praktiliste määratluste väljatöötamist, mida üldsus saaks kasutada 
sellistest kuritegudest teatamisel ja politsei nendele registreerimisel, samuti 
tõhusate teatamist hõlbustavate vahendite väljatöötamist, näiteks 
isetäitmisvormid ja kolmandate isikute kaudu teatamise võimalused, mis 
võimaldaksid üldsusel teatada sallimatusest tulenevatest kuritegudest mujal kui 
politseijaoskondades. 

9. Liikmesriigid peaksid võtma praktilisi meetmeid õiguskaitseasutustele teabe 
andmiseks homo-, bi- ja transseksuaalsuse ning transsoolisuse küsimustes ning 
pakkuma politseile piisavat koolitust sallimatusest tulenevate kuritegude 
tõhusaks lahendamiseks, eriti seoses ohvriabi ja vahejuhtumite süstemaatilise 
arvelevõtmisega. Ses suhtes võiks lähtuda OSCEs sallimatusest tulenevate 
kuritegude valdkonnas tehtud ulatuslikust tööst ning ühingu ILGA-Europe 
koostatud käsiraamatust, mis käsitleb homofoobiast ja transfoobiast tulenevate 
vahejuhtumite seiret ja aruandlust. 

10. Liikmesriigid peaksid tagama, et õiguskaitseametnikud uuriksid 
homofoobiast tulenevaid kuritegusid sama rangetelt kui muid kuritegusid. 
Tihedam koostöö näiteks asutustevaheliste partnerlussuhete kaudu, millesse 
aktiivselt kaasatakse homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 
ühinguid, eelkõige ohvriabi valdkonnas, hõlbustaks avaliku korra kaitsmist, 
luues vajaliku usalduse homofoobsetest kuritegudest paremaks teatamiseks. 

Kogunemisvabaduse õiguse kaitsmine 
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11. Liikmesriigid, eelkõige kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, peaksid 
hõlbustama homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste ühingute 
tööd selliste tähtsate ürituste nagu Pride'i korraldamisel, mis teavitavad üldsust 
homo-, bi- ja transseksuaalsuse ning transsoolisuse küsimustes ning tugevdavad 
nende inimeste õigusi, ning tagama neile ressursid ja kaitse homofoobsete 
vastumeeleavalduste eest, eriti kui kõnealused ühingud ei saa riigilt rahalist ega 
muud toetust. 

12. Liikmesriigid, eelkõige kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, peaksid 
sellega seoses arvesse võtma Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike 
Omavalitsuste Kongressi soovitust 211 (2007)4 homo-, bi- ja transseksuaalsete 
ning transsooliste inimeste kogunemis- ja sõnavabaduse kohta, milles muu 
hulgas kutsutakse üles tegema järgmist: Euroopa Julgeoleku- ja 
Koostööorganisatsiooni (OSCE) demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste 
büroo (ODIHR) kogunemisvabaduse ekspertide komisjoni koostatavate 
rahumeelse kogunemise vabaduse suuniste kohaldamist; homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste või nendega seotud üritustel 
toimepandud kõikide vägivallategude ja vihkamist õhutavate sõnavõttude 
põhjalikku uurimist; Euroopa Inimõiguste Kohtu nõutavaid positiivseid 
meetmeid, et tagada sisuline kogunemis- ja sõnavabadus riiklikul, kohalikul ja 
piirkondlikul tasandil; konsulteerimist homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste ühendustega sõna- ja kogunemisvabadust mõjutavate 
õiguslike meetmete reformimisel. 

Varjupaigamenetluste ja –tingimuste parandamine 

13. Liikmesriigid peaksid välja töötama konkreetsed kriteeriumid ja suunised 
homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste varjupaigataotlejate 
kohtlemiseks ning seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi küsimuste 
käsitlemiseks varjupaiga taotlemise menetlustes. Seoses sellega peaksid 
ametivõimud lähtuma eelkõige ÜRO pagulaste ülemvoliniku büroo 21. 
novembri 2008. aasta juhendist, mis käsitleb pagulaste väiteid nende seksuaalse 
sättumuse ja soolise identiteedi kohta5. 

14. Liikmesriigid peaksid tagama, et homo-, bi- ja transseksuaalsete 
sisserändajate ja varjupaigataotlejatega tegelevad ametnikud on teadlikud 
seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi küsimustest ning on nende 
inimestega tegelemiseks asjakohaselt ette valmistatud. 

4  Avaldatud: 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1099699&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&Bac
kColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864 (5.2.2009). 

5  ÜRO pagulaste ülemvolinik, UNHCR Guidance Note on Refugee Claims Relating to Sexual 
Orientation and Gender Identity, 21. november 2008, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/48abd5660.html (5.2.2009). 
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15. Liikmesriigid peaksid pöörama erilist tähelepanu varjupaigataotlejate 
suletud keskustes olevate homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste 
inimeste erivajadustele ja -küsimustele. 

Võrdse kohtlemise tagamine tööturul 

16. Sotsiaalpartnerid peaksid hõlbustama homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste aktiivset osalemist oma organisatsioonides ning ärgitama 
era- ja avaliku sektori tööandjaid võtma vastu ja rakendama töökohas 
mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise põhimõtteid. 

Võrdse kohtlemise tagamine tervishoius 

17. Liikmesriigid peaksid julgustama pädevaid ühinguid ja asutusi lisama 
riiklikele tervishoiu-uuringutele homo-, bi- ja transseksuaalseid ning 
transsoolisi inimesi käsitleva vaatenurga. 

18. Liikmesriigid peaksid koos tervishoiutöötajate ning homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste ühingute esindajatega uurima 
tervishoiuteenuste kättesaadavust selle elanikkonnarühma jaoks ja nende 
konkreetseid probleeme, eriti võimalust olla käsitletud omastena. Seoses 
sellega toetaksid asutustevahelised partnerlussuhted suunatud poliitika 
väljatöötamist, mille eesmärk on pakkuda homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste erivajadustele vastavaid kvaliteetseid 
tervishoiuteenuseid. 

19. Liikmesriigid peaksid ka tagama, et tervishoiuteenuste osutajad teavitavad 
ja koolitavad oma meditsiini- ja muid töötajaid eetika ja mitmekesisuse 
küsimustes, et suurendada nende teadlikkust homo-, bi- ja transseksuaalsuse 
ning transsoolisuse küsimustes ning parandada teenuste osutamist selle 
elanikkonnarühma esindajatele. 

20. Liikmesriigid peaksid tagama, et sugukaksiklastest lastega seotud 
menetlustes austatakse teadliku nõusoleku õigust. Meditsiini erialaliidud 
peaksid tagama, et nende liikmed on täielikult kursis sugukaksiklaste eetika, 
ravi ja hoolduse valdkonna suundumustega. 

21. Liikmesriike julgustatakse vanurite elu parandamisega seotud tegevuse ja 
poliitika raames arvesse võtma homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste vanurite olukorda ja eriprobleeme. 

Võrdse kohtlemise ja osalemise tagamine spordis 

22. Liikmesriike ärgitatakse tegema koostööd spordiühingute ja fänniklubidega, 
et võidelda homofoobsete vahejuhtumite ja vihkamist õhutavate sõnavõttude 
vastu spordiüritustel, toetada neid teabekampaaniate ettevalmistamisel ning 
kohaldada „nulltolerantsi vihkamisest tulenevate vahejuhtumite suhtes”. 
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23. Spordiühingud või -asutused peaksid kaaluma oma töötajate, treenerite ja 
sportlaste jaoks homo-, bi- ja transseksuaalsuse ning transsoolisuse küsimustes 
teadlikkuse suurendamise programmide, samuti mitmekesisuspõhimõtete 
väljatöötamist, eriti aga seksuaalse sättumuse ja soolise identiteediga seotud 
seksuaalset ahistamist käsitlevate põhimõtete väljatöötamist. 

24. Spordiühingud või -asutused peaksid võtma vajalikud meetmed selle 
tagamiseks, et homo-, bi- ja transseksuaalsed ning transsoolised sportlased ja 
treenerid tunneksid end turvaliselt ega peaks kartma negatiivseid tagajärgi 
seoses soovi korral oma seksuaalse identiteedi avalikustamisega. 

25. Spordiühingud või -asutused peaksid tagama, et võistkondade 
moodustamise, treenerite määramisel või sportlaste auhindamisel ei kasutataks 
lähtekriteeriumina treenerite või sportlaste seksuaalset sättumust või soolist 
identiteeti. 

Meediakajastuse parandamine 

26. Meediat ärgitatakse lisama oma tegevus- või käitumisjuhenditesse viide 
homo-, bi- ja transseksuaalsetele ning transsoolistele inimestele ja nendega 
seonduvatele küsimustele ning pakkuma ajakirjanikele formaalset ja muud 
mitmekesisuse valdkonna koolitust, et suurendada nende teadlikkust selle 
elanikkonnarühma küsimustes ja hoida ära vihkamist õhutavaid sõnavõtte. 
Seoses sellega leiab kasulikke suunised Euroopa Nõukogu hiljutisest 
käsiraamatust vihkamist õhutavate sõnavõttude kohta6. 

Võrdse kohtlemise ja osalemise tagamine hariduses 

27. Euroopa Komisjon peaks kaaluma avatud kooskõlastusmeetodi 
kohaldamist, et hõlbustada heade tavade vahetust selliste strateegiate ja 
põhimõtete valdkonnas, mille abil vähendatakse homo-, bi- ja transseksuaalsete 
noorte kiusamisest, diskrimineerimisest ja väljajätmisest tulenevat õpingute 
katkestamist ja sotsiaalset tõrjutust. 

28. Euroopa Komisjon peaks kaaluma avatud kooskõlastusmeetodi kohaldamist 
ka selleks, et hõlbustada liikmesriikides kujunenud selliste tavade ja põhimõtete 
vahetust, millega hariduse valdkonnas on kasutusele võetud konkreetselt homo-
, bi- ja transseksuaalsuse ning transsoolisuse küsimusi käsitlevad põhimõtted, 
nagu seda on tehtud Iirimaal, Rootsis ja Ühendkuningriigis. 

29. Liikmesriigid peaksid tagama, et koolid pakuksid homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste noorte jaoks turvalise, toetava ja kinnitava 
õhkkonna, et võidelda homoseksuaalsuse ning teistsuguste sooliste identiteetide 
häbimärgistamise ja tõrjumisega. Seoses sellega peaksid koolijuhid kehtestama 
kiusamise vastu konkreetsed põhimõtted, mis näevad selge sõnaga ette, et 
homofoobne mõnitamine, kiusamine ja ahistamine ei ole lubatud. Koolijuhid 

6 Anne Weber (2009), Manuel sur le discourse de haine, Euroopa Nõukogu. 
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peaksid võimaldama end homo- või biseksuaalsena määratlevatele noortele 
juurdepääsu tugimehhanismidele ja teabele. 

30. Liikmesriigid peaksid tagama, et koolide õppekavad ei eiraks seksuaalse 
sättumuse küsimusi ning et homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi 
inimesi esindataks lugupidamise ja väärikusega, mis järgiks võrdset kohtlemist, 
mittediskrimineerimist ja mitmekesisuse austamist kui Euroopa Liidu 
põhiväärtusi. Seoses sellega peaksid koolijuhid edasi arendama inimõigusi 
käsitleva formaalse ja muu hariduse osi, lähtudes Euroopa Nõukogu 
inimõiguste alase hariduse käsiraamatust „COMPASS”. 

Teadmiste täiustamine uurimistöö ja andmete kogumise kaudu 

31. Euroopa Komisjoni julgustatakse teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse 
seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) sotsiaalmajanduslike ja 
humanitaarteaduste programmi raames edendama uurimistööd homo-, bi- ja 
transseksuaalsuse ning transsoolisuse küsimustes ning kaaluma konkreetse 
homo-, bi- ja transseksuaalsetele ning transsoolistele inimestele suunatud 
uurimistöö valdkonna väljaarendamist kaheksanda raamprogrammi (2014–
2020) sotsiaalmajanduslike ja humanitaarteaduste programmis. Unustada ei 
tohiks ka transsoolisuse küsimusi (nt sootunnustamine), sest tavaliselt kipuvad 
transsoolisuse küsimused sellistes uuringutes jääma tähelepanuta. 

32. Liikmesriigid peaksid julgustama ja asjakohaselt rahastama kvalitatiivset ja 
kvantitatiivset uurimistööd, mis käsitleb diskrimineerimist seksuaalse 
sättumuse, soolise identiteedi ja soolise väljendumise alusel kõigis 
eluvaldkondades, samuti homofoobia ja transfoobia ulatust, olemust, põhjuseid 
ja mõju. 
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Sissejuhatus 
 

 

Vladimír Špidla, Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete 
võimaluste volinik7 

 

 

Thomas Hammarberg, Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik8 

Homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste mõistmiseks ja 
kaitsmiseks on äärmiselt oluline objektiivsete ja usaldusväärsete andmete 
kogumine. Esimest korda on Euroopa Liidus kogutud ning analüüsitud andmeid 
ja teavet homo-, bi- ja transseksuaalsuse ning transsoolisuse kohta 
mitmesugustest uurimistulemustest, mis põhinevad kirjandusülevaadetel, 
küsimustikel, riikide teadlaste koostatud olukorraaruannetel,9 riiklike 
võrdõiguslikkust edendavate asutuste küsitlemisel, vabaühendustega ja 
riigiasutustega kõigis 27 liikmesriigis ning homo-, bi- ja transseksuaalse ning 
transsoolise kodanikuühiskonna ekspertide kahe ümarlauakohtumise tulemustel. 

7  Volinik Vladimír Špidla kõne homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 
õiguste rahvusvahelisel konverentsil Montrealis, http://www.ilga-
europe.org/Europe/News/International-Conference-on-LGBT-Rights-Montreal/Speech-by-
Commissioner-Vladimir-Spidla-at-the-international-conference-on-LGBT-rights-in-Montreal 
(4.1.2009). 

8  Viewpoint 2008, http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/080514_en.asp (14.8.2008). 
9  Põhiõiguste Amet avaldab läbipaistvuse huvides Taani Inimõiguste Instituudi ja 

konsultatsiooniettevõtte COWI tellitud riikide olukorraaruanded. Nendes esitatud tõlgendused 
ja arvamused kuuluvad aruannete autoritele ega pruugi kajastada Põhiõiguste Ameti seisukohti 
või arvamusi. 

„Mõnikord öeldakse, et homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste õiguste kaitsmine tähendab uute õiguste 
kehtestamist. See on eksiarvamus. Inimõiguste ülddeklaratsioon ja 
sõlmitud lepingud sätestavad, et inimõigusi kohaldatakse kõigi 
suhtes ja mitte kedagi ei tohi välja jätta.” 

„Isikute õiguste austamine olenemata nende seksuaalsest 
sättumusest on üks peamisi inimõiguste üldise austamise 
kriteeriume… eelkõige tuleb jätkata igal võimaliku moel võitlust 
stereotüüpide ja eelarvamustega. Homofoobia on eelarvamus, mis 
minu arvates on eriti põlastusväärne ja õigustamatu.” 
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Käesoleva aruande põhiosa on üles ehitatud teemade kaupa ning hõlmab 
järgmisi konkreetseid ja kõiki valdkondi hõlmavaid teemasid. 

• Suhtumine homo-, bi- ja transseksuaalsetesse ning transsoolistesse 
inimestesse 

• Sallimatusest tulenevad kuriteod ja vihkamist õhutavad sõnavõtud 

• Kogunemisvabadus 

• Tööturg 

• Haridus 

• Tervishoid 

• Usuasutused 

• Sport 

• Meedia 

• Varjupaik 

• Mitmekordne diskrimineerimine 

 
Transfoobiat ja diskrimineerimist soolise identiteedi ning soolise väljendumise 
alusel käsitletakse aruande kõikides osades; eriküsimusi eraldi jaotises. 

Iga jaotis koosneb sidusrühmade (homo-, bi- ja transseksuaalseid ning 
transsoolisi inimesi esindavad vabaühendused, riigiasutused ja riiklikud 
võrdõiguslikkust edendavad asutused) küsitlustest, arvamusuuringutest ning 
riikide teadlaste koostatud olukorraaruannetest, samuti muudest uuringutest ja 
allikatest saadud andmetest ning teabest. Riikide teadlaste loetelu on 1. lisas. 

Igas jaotises on esile tõstetud olulised küsimused koos näidetega uurimustest, 
uuringutest, ametlikest näitajatest või üksikjuhtumitest liikmesriikides, mida 
tuleks käsitleda selgitustena homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste 
inimestega seotud üldiste suundumuste ja olukorra kohta liikmesriikides ja kogu 
Euroopa Liidus. 

Aruandes kirjeldatakse õiguste ja diskrimineerimise vastase kaitse olukorra 
peamisi sotsiaalseid aspekte ning seda, kas ja kuidas homo-, bi- ja 
transseksuaalsed ning transsoolised inimesed kogevad homofoobiat, 
transfoobiat ja diskrimineerimist ning kuidas see mõjutab nende elu. Selles 
mõttes täiendab käesolev aruanne varem avaldatud laiahaardelist õiguslikku 
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analüüsi.10 Üheskoos annavad mõlemad aruanded Põhiõiguste Ametile vajaliku 
lähtematerjali oma arvamuste kujundamiseks selle kohta, kuidas tuvastatud 
probleeme lahendada. 

Terminite ja mõistete selgitus 
Põhiõiguste Amet käsitleb diskrimineerimist soo, rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel 
ning vähemustesse kuuluvate inimeste diskrimineerimist, samuti mitmel alusel 
(mitmekordset) diskrimineerimist lähtuvalt Euroopa Liidu ja rahvusvahelistest 
diskrimineerimise vastase võitluse ning võrdse kohtlemise ja põhiõiguste 
tagamise normidest. Need normid sisaldavad määratlusi, termineid ja mõisteid, 
mis moodustavad Põhiõiguste Ameti andmekogumismetoodika ning analüüsi 
raamistiku. 

Diskrimineerimine11 on inimese või inimrühma teistest halvem kohtlemine 
mitmesugustel põhjustel, sealhulgas seksuaalse sättumuse tõttu (otsene 
diskrimineerimine), või olukord, kus väliselt neutraalne säte võib 
inimrühma seada samadel põhjustel ebasoodsamasse olukorda, välja 
arvatud juhul, kui kõnealune säte on objektiivselt põhjendatud (kaudne 
diskrimineerimine).12 Ahistamine on diskrimineerimise vorm, kui mõne 
põhjusega seotud soovimatu käitumise eemärk või selle tegelik toime on 
isiku väärikuse alandamine ja ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava 
või solvava õhkkonna loomine. Ahistamine võib seisneda ühes 
vahejuhtumis või korduda pikema aja jooksul. Ahistamise viise on 
mitmeid, näiteks ähvardamine, hirmutamine või solvamine, soovimatud 
märkused või naljad seksuaalse sättumuse, soolise identiteedi või soolise 
väljendumise üle.13 

Sallimatusest tulenev kuritegu homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste vastu on iga kuritegu, sealhulgas isiku- või 
varavastane kuritegu, mille ohver, toimumispaik või sihtmärk valiti tema 
tegeliku või arvatava seose tõttu homo-, bi- või transseksuaalsete või 
transsooliste inimeste rühmaga, sellesse rühma kuulumise või selle 
toetamise tõttu.14 

10  Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (2008), Homofoobia ja diskrimineerimine seksuaalse 
sättumuse alusel Euroopa Liidu liikmesriikides: 1. osa – õiguslik analüüs, Põhiõiguste Amet 
2008. 

11  Otsese ja kaudse diskrimineerimise määratlus pärineb diskrimineerimise raamdirektiivist: 
nõukogu direktiiv 2000/78/EÜ, 27. november 2000, millega kehtestatakse üldine raamistik 
võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel. 

12  Vt http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/faq/faq1_en.htm (12.8.2008). 
13  Vt http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/faq/faq1_en.htm (12.8.2008). 
14  Määratluse alus: OSCE/ODIHR (2008), „Hate Crimes in the OSCE Region - Incidents and 

Responses. Annual Report for 2007”; OSCE/ODIHRi määratlust kasutab ka Euroopa Nõukogu. 
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Vihkamisest tulenev vahejuhtum on iga isiku- või varavastane 
vahejuhtum, rünnak või tegu (olenemata sellest, kas riiklikes õigusaktides 
käsitletakse seda kuriteona või mitte), mille ohver, toimumispaik või 
sihtmärk valiti tema tegeliku või arvatava seose tõttu homo-, bi- või 
transseksuaalsete inimeste rühmaga, sellesse rühma kuulumise või selle 
toetamise tõttu. Mõiste hõlmab sallimatuse mitmesuguseid ilminguid alates 
väiksematest, eelarvamusest ajendatud vahejuhtumitest kuni 
kuritegudeni.15 

Vihkamist õhutav sõnavõtt tähendab avalikku sõnavõttu, mis levitab, 
õhutab, edendab või õigustab vihkamist, diskrimineerimist või vaenu 

vähemuste vastu, näiteks poliitiliste või usujuhtide avaldused 
ajakirjanduses või internetis. Üldtunnustatud määratlus puudub. Euroopa 
Nõukogu ministrite komitee 1997. aasta soovituses16 sedastatakse, et see 
mõiste „hõlmab kõiki väljendusvorme, mis levitavad, õhutavad, edendavad 
või õigustavad rassilist vihkamist, ksenofoobiat, antisemitismi või muid 
sallimatusel põhinevaid vihkamise vorme, sealhulgas sallimatus, mis 
avaldub agressiivse rahvusluse ja etnotsentrismiga, ning vähemuste, 
sisserännanute ja nende järglaste diskrimineerimine ja vaenulikkus nende 
suhtes”. Euroopa Inimõiguste Kohus on oma kohtupraktikas kohaldanud 
seda mõistet (ilma täpse määratluseta) väljendusvormide suhtes, mis 
levitavad, õhutavad, edendavad või õigustavad sallimatusel, sealhulgas 
usulisel sallimatusel põhinevat vihkamist. Euroopa Nõukogu andis 2008. 
aasta novembris välja käsiraamatu vihkamist õhutavate sõnavõttude 
kohta,17 milles juhitakse tähelepanu asjaolule, et ehkki Euroopa 
Inimõiguste Kohus ei ole selle aspektiga veel tegelenud, võib ka 
homofoobiat õhutavaid sõnavõtte liigitada vihkamist õhutavateks 
sõnavõttudeks. 

Aruandes kasutatakse ka mõisteid, mis ei ole veel Euroopa Liidu ega 
rahvusvahelistes normdokumentides sätestatud ja millel puudub juriidiline 
tähendus: 

Seksuaalne sättumus tähendab inimese võimele tunda sügavat 
emotsionaalset, meelelist ja seksuaalset külgetõmmet teise või sama 

15  Määratluse alus: OSCE/ODIHR (2008), Hate Crimes in the OSCE Region - Incidents and 
Responses. Annual Report for 2007. 

16  Põhineb määratlusel, mis on esitatud Euroopa Nõukogu ministrite komitee soovituses 
liikmesriikidele nr R(97)20 vihkamist õhutavate sõnavõttude kohta. 

17 Vt üksikasjalikumalt: 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=PR799(2008)&Language=lanEnglish&Ver=original&Sit
e=DC&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BA
CE (3.2.2009). 
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sugupoole või mõlema sugupoole esindajate vastu ning olla nendega intiim- 
või seksuaalsuhetes.18 

Homo- ja biseksuaalsus ning sageli ka transsoolisus on eriti ingliskeelses 
kirjanduses sageli akadeemiliselt ja poliitiliselt hõlmatud lühendterminiga 
LGBT, millega tähistatakse homo-, bi- ja transseksuaalseid ning 
transsoolisi inimesi. Tegemist on heterogeense rühmaga, millele kohaliku 
ja rahvusvahelise tasandi ühiskondlikul ja poliitilisel areenil viidatakse 
sageli ühiselt kui homo-, bi- ja transseksuaalsetele ning transsoolistele 
inimestele. 

Transseksuaalne on inimene, kes eelistab olla teisest kui oma sünnipärasest 
soost ja tunneb selle väljendamiseks vajadust muuta oma keha 
hormoonravi ja/või kirurgilisel teel. 

Transsoolised on inimesed, kelle sooline identiteet erineb nende 
sünnipärasest soost, ja inimesed, kes soovivad kujutada oma soolist 
identiteeti erinevana sünnipärase soo identiteedist. Mõiste hõlmab inimesi, 
kes tunnevad vajadust või eelistavad end kas riietuse, aksessuaaride, 
kosmeetika või keha muutmise teel esineda oma sünnipärase sooga 
seonduvatele rolliootustele vastupidiselt. Paljude teiste hulgas hõlmab see 
mehe ja naise vahepeale paigutuvaid transsoolisi ja transseksuaalseid 
inimesi ning transvestiite.19 

Transvestiit on inimene, kes korrapäraselt, aga mitte kogu aeg kannab 
rõivaid, mida peamiselt seostatakse mitte tema sünnipärase soo, vaid 
vastassooga. 

Soolist väljendumist võib määratleda viisina, kuidas iga inimene väljendab 
end sooliselt, s.o viis, kuidas kõik inimesed väljendavad end sooskaalal 
esinevate võimaluste – mehelikkus, naiselikkus, androgüünsus jne – 
piires.20 Sooline väljendumine viitab inimese soolise identiteedi nähtavatele 
aspektidele (nt välimus, riietus, kõne ja käitumine).21 Käesolevas aruandes 
viitab sooline väljendumine eelkõige inimestele, kes ületavad tavapärase 
kahe soo vahelise piiri – näiteks transvestiidist mehed on oma sooliselt 

18  The Yogyakarta principles on the Application of International Human Rights Law in relation to 
Sexual Orientation and Gender Identity, 
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.htm (22.11.2008). 

19  Määratlus pärineb organisatsioonilt Transgender Europe, 
http://www.transgendereurope.org/viewpage.php?page_id=8 (20.9.2008). 

 Käesolevas aruandes kasutatakse ka sõna „transsoolisus”, mis tähendab transsoolist identiteeti 
või väljendumist. 

20 Cabral, M., Rahvusvaheline homoseksuaalsete inimeste õiguste komisjon: Gender Expression 
and Human Rights, http://www.iglhrc.org/files/iglhrc/program_docs/GEHR%20E.doc 
(17.12.2008). 

21 Gender Expression Toolkit Ending Discrimination on the Basis of Gender Expression, 
http://www.gillfoundation.org/usr_doc/2008Gender_Expression_Toolkit.pdf (17.12.2008). 
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identiteedilt mehed, kuid väljendavad oma naiselikkust, riietudes aeg-ajalt 
naisterõivastesse ning kasutades naiselikku kehakeelt ja rolliväljendust.22 

Sooline identiteet viitab iga inimese sügavalt sisemisele ja individuaalsele 
sookogemusele, mis võib, aga ei pruugi vastata sünnipärasele soole; mõiste 
hõlmab isiku kehataju (ja võib hõlmata keha välimuse või talitluse 
vabatahtlikku meditsiinilist või kirurgilist või muud muutmist) ning muud 
soolist väljendumist, sealhulgas riietust, kõnet ja kombeid.23 Sooline 
identiteet ei ole sama mis seksuaalne sättumus ning transsoolised inimesed 
võivad olla nii hetero-, bi- kui ka homoseksuaalsed. Transsoolisuse 
küsimusi tuleb seega käsitleda soolisuse, mitte seksuaalse sättumuse 
küsimustena. 

Heteronormatiivsus on norm, mille kohaselt heteroseksuaalsus on 
loogiline, loomulik ja eesõigustatud. Mõiste hõlmab eeldust, et igaüks on 
„looduse poolt” heteroseksuaalne ning et heteroseksuaalsus on ideaal, mis 
on homo- või biseksuaalsuse suhtes ülimuslik.24 

Heteroseksismi võib määratleda kui diskrimineerimist heteroseksuaalsete 
inimeste kasuks ja homoseksuaalsete kahjuks, lähtudes eeldusest, et 
heteroseksuaalsus on ainus „normaalne” elustiil. Homo- bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste heteroseksistlik 
diskrimineerimine hõlmab näiteks otsese ja kaudse diskrimineerimise 
juhtumeid, nagu need on määratletud Euroopa Liidu 
diskrimineerimisvastastes direktiivides. 

Mitmekordne diskrimineerimine on diskrimineerimine mitmel eri alusel. 
Läbipõimunud diskrimineerimine on diskrimineerimine korraga mitmel 
alusel nii, et neid ei ole võimalik üksteisest eristada. 25 

Homofoobia on eelarvamusest tulenev irratsionaalne hirmu- ja 
vastikustunne homoseksuaalsuse ning homo- ja biseksuaalsete inimeste 
suhtes.26 

22 Mustola, K. „Outline results of a questionnaire targeted at gender minorities”. J. Lehtonen ja K. 
Mustola „Straight people don’t tell, do they ...?”: Negotiating the boundaries of sexuality and 
gender at work. Soome tööhõiveministeerium, 2004. 

23  The Yogyakarta principles on the Application of International Human Rights Law in relation to 
Sexual Orientation and Gender Identity, 
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.htm (22.11.2008). 

24   Alus: L. Berlant, M. Warner (1998), „Sex in Public”. Critical Inquiry, 24, 2. T. Rosenberg 
(2002) Queerfeministisk Agenda, Stockholm: Arena. RFSL (2007), Open Up Your Workplace: 
Challenging Homophobia and Hetero-normativity. 

25  Euroopa Komisjon (2007), „Tackling Multiple Discrimination. Practices, policies and laws” 
(„Mitmekordne diskrimineerimine. Praktika, poliitika ja õigusaktid sellega võitlemiseks”), 
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/stud/multdis_en.pdf 
(12.9.2008). 

26  Määratluse aluseks on Euroopa Parlamendi resolutsioon homofoobia kohta Euroopas 
(P6_TA(2006)0018 (PE 368.248)). 
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Transfoobiat võib kirjeldada kui irratsionaalset hirmu soopiiride 
ületamise ees, näiteks hirmu- või vastikustunnet mehelike naiste, naiselike 
meeste, transvestiitide, transsooliste, transseksuaalsete inimeste ja teiste 
ees, kes ei sobi kokku nende sünnipärase sooga seonduvate 
stereotüüpidega. Sõna „foobia” kasutamine ei tähenda, et transfoobsetel 
inimestel ja/või transfoobia ohvritel oleks foobia kui tervisehäire.27 

Tunnetuslik ehk subjektiivne diskrimineerimine on inimese subjektiivne 
arusaam, et teda diskrimineeritakse, kuigi see ei pruugi olla 
diskrimineerimine õiguslikus tähenduses.28 

Metoodika 
Käesoleva analüüsi tegemiseks vaadati läbi olemasolevad allikad ning välitöö 
käigus kogutud taustmaterjalid, mida kontrolliti ja analüüsiti. 

Kirjandusülevaade 

Uurimus algas asjakohaste kirjandusallikate üksikasjaliku läbitöötamisega, mis 
hõlbustas edasist suuniste väljatöötamist välitöö ja riiklike olukorraaruannete 
jaoks. 

Riiklikud olukorraaruanded 

Igas liikmesriigis telliti sõltumatutelt ekspertidelt praeguse olukorra 
sotsioloogiline aruanne, mis andis hulgaliselt seonduvat teavet, ametlikke 
andmeid ning teavet akadeemiliste ja muude uurimuste kohta. 

Sidusrühmade e-küsitlus 

Homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi esindavaid 
vabaühendusi, riiklikke võrdõiguslikkust edendavaid asutusi ning riigiasutusi 
küsitleti e-küsimustiku abil, et saada sidusrühmade hinnang sotsiaalsele 
olukorrale. Välja saadeti 343 küsimustikku. Nendest 84-le vastati täies ulatuses, 
132-le osaliselt (kokku 216) ja 127 jäi vastamata. Vastused annavad väärtusliku 
pildi peamistele sidusrühmadele muret valmistavatest valdkondadest kogu 
Euroopa Liidus. 

Välitöö 

27  Hill, D, Willoughby, B. (2005), The Development and Validation of the Genderism and 
Transphobia Scale, in Sex Roles, Vol. 53, Nr. 7–8, oktoober 2005, Madalmaad: Springer. 

28  E. Olli, B. K. Olsen (toim.) (2005), Towards Common Measures for Discrimination: Exploring 
possibilities for combining existing data for measuring ethnic discrimination, Taani 
Inimõiguste Instituut. 
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Riiklikest olukorraaruannetest ja e-küsitlusest saadud andmete täiendamiseks 
vesteldi põhjalikult Euroopa Liidu homo-, bi- ja transseksuaalseid ning 
transsoolisi inimesi esindavate vabaühenduste, riigiasutuste ning riiklike 
võrdõiguslikkust edendavate asutuste esindajatega. 

Ümarlauakonsultatsioonid 

Andmete kogumise ja vestluste käigus kogutud häid tavasid ning soovitusi 
homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste olukorra 
parandamiseks arutati täiendavalt kogu Euroopa Liidu vabaühendustega 2008. 
aasta juunis Kopenhaagenis kahel ümarlauakonsultatsioonil, mis hõlbustasid 
teadmistevahetust ja sünergia loomist. Projektimeeskond sai 
ümarlauakonsultatsioonidel ka rohkem teavet analüüsimiseks. 

Euroopa Nõukogu 

Oluline andmeallikas oli ka Euroopa Nõukogu, kellelt projektimeeskond sai 
teavet nõukogu seisukohtade kohta seoses homofoobia ja transfoobiaga, 
seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi tõttu diskrimineerimise kohta ning 
nende probleemide lahendamiseks tehtud algatuste kohta. Vesteldi ka 
inimõiguste voliniku Thomas Hammarbergiga. 
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I OSA: Homo-, bi- ja transseksuaalsed 
ning transsoolised inimesed Euroopa 
Liidus 

Suhtumine homo-, bi- ja transseksuaalsetesse 
ning transsoolistesse inimestesse 
Elanikkonna suhtumist homo-, bi- ja transseksuaalsetesse ning transsoolistesse 
inimestesse uuriti üleeuroopalistes või riiklikes uuringutes nüüdisaja 
väärtushinnangute ühe näitajana. Mõnes uurimuses käsitleti suhtumist otseselt 
homoseksuaalsusesse või homoseksuaalsesse eluviisi; teine võimalus hinnata 
suhtumist homoseksuaalsetesse inimestesse on kasutada sotsiaalse kauguse 
skaalat, esitades näiteks selliseid küsimusi: „Kes Teile meeldiks/ei meeldiks 
naabrina?” 

Euroopa uuring: homoseksuaalsed naabrid 

Värskeimas Eurobaromeetri 2008. aasta uuringus29 esitati küsimus „Kuidas Te 
suhtuksite sellesse, kui Teil oleks homoseksuaalne naaber?” Vastused 
registreeriti skaalal 1st („häiriks väga” ) 10-ni („ei häiriks üldse”). Vastuseid 
illustreerib järgmine kaart, kus vastajad on jaotatud viieks rühmaks – mida 
heledam värvus, seda rohkem häirituna vastajad end tunnevad. 

29  Eurobaromeeter 296 (2008), 9. peatükk, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_en.pdf (24.1.2009). 
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Suhtumine homoseksuaalsesse naabrisse 
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Eurobaromeetri andmetel vastas kogu Euroopa Liidu arvestuses 11% 
küsitletuist, et neile ei meeldiks homoseksuaalne naaber (vastuste skaalal 1–3 
punkti); 67% aga, et see neid ei häiriks (vastuste skaalal 7–10 punkti). 

Vastajaid, keda homoseksuaalne naaber ei häiri, on kõige rohkem 
Madalmaades ja Rootsis (91%), samuti Taanis, Belgias ja Prantsusmaal. 

Skaala teises otsas põhjustavad homoseksuaalsed naabrid kõige rohkem 
häiritust Rumeenias (36%), samuti Leedus, Lätis, Bulgaarias ja Ungaris. 

Eurobaromeetri nende tulemuste kohaselt suhtusid mehed homoseksuaalsesse 
naabrisse keskmiselt negatiivsemalt kui naised, eakamad negatiivsemalt kui 
noored, vähem haritud inimesed negatiivsemalt kui haritumad ning 
parempoolsete vaadetega inimesed negatiivsemalt kui vasakpoolsetega. 

Hea tava: teabekampaania. Poolas korraldas homofoobiavastane liikumine 
2003. aastal teabekampaania „Näidakem ennast” (Niech nas zobaczą), et 
edendada homoseksuaalsete inimeste ühiskondlikku aktsepteerimist. 
Suuremate Poola linnade galeriides ja reklaamtahvlitele pandi üles 30 
fotot kätest kinni hoidvatest homopaaridest. Kampaania vallandas 
meedias ägeda arutelu homo- ja biseksuaalsuse küsimuste üle.30 

Suhtumist eri rühmadesse, nagu näiteks homo-, bi- ja transseksuaalsetesse 
ning transsoolistesse inimestesse mõõdetakse mitte ainult „selliste 
kalduvustega naabritesse suhtumise” kaudu. Parema pildi annab seda liiki 
uuringu laiendamine mitmekesisematele olukordadele. Küprosel uuriti 
ombudsmani büroo korraldatud uuringus mitmesuguseid olukordi ja leiti 
näiteks, et vastajaid häiriks rohkem see, kui homoseksuaalsed inimesed 
hoiaksid või õpetaksid nende lapsi või oleksid vastajate lähisugulased; 
seevastu homoseksuaalne sõber või arst, töökaaslane või naaber häiriks 
vastajaid vähem.31 

Euroopa uuringud: samasooliste abielu ja lapsendamisõigus 

Homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste aktsepteerimist 
ühiskonnas näitab ka suhtumine samasoolistele paaridele abielu- ja 
lapsendamisõiguste andmisse. Eurobaromeetri 2006. aasta uuringus märgitakse 
järgmist: 

„Uuring […] näitab, et homoseksuaalsuse suhtes ei olda eriti avatud. 
Keskmiselt arvab ainult 32% eurooplastest, et samasoolistel paaridel võiks kogu 
Euroopas olla lapsendamisõigus. 25st liikmesriigist 14s arvas vähem kui 
veerand vastajatest, et samasoolistel paaridel peaks olema lapsendamisõigus. 

30 Vt http://niechnaszobacza.queers.pl/index_en.htm (23.10.2008). 
31  Küprose Kolledži uurimiskeskus (2006), „Attitudes and Perceptions of the Public toward 

Homosexuality”, Küprose Kolledž. 
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Homoabielude suhtes on avalik arvamus veidi sallivam: 44% Euroopa Liidu 
kodanikest on nõus sellega, et sellised abielud peaksid olema lubatud kogu 
Euroopas. Tuleb märkida, et mõne liikmesriigi tulemused erinevad keskmisest 
väga suure sallivuse poolest: pooldamine on suurim Madalmaades, kus 82% 
vastajatest pooldab homoabielusid ja 69% toetab samasoolistele paaridele 
lapsendamisõiguse andmist. Vastuseis on kõige tugevam Kreekas, Lätis 
(mõlemas vastavalt 84% ja 89%) ning Poolas (76% ja 89%).”32 

32  Eurobaromeeter 66 (2006), lk 43–46, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf , (16.12.2008). 
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Germany Saksamaa   
Czech Republic Tšehhi Vabariik   
Austria Austria Map Legend Legend 
France Prantsusmaa   Per cent % 
United Kingdom Ühendkuningriik   
Finland Soome   
European Union (27) Euroopa Liit (27)   
Ireland Iirimaa   
Italy Itaalia   
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Slovakia Slovakkia   
Hungaria Ungari   
Malta Malta   

33  Eurobaromeeter 66 (2006), lk 43, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf , (16.12.2008). 
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Eurobaromeetri uuringust ilmnenud suhtumine homoseksuaalsetesse 
naabritesse ja homoabieludesse eri liikmesriikides korreleerub suurel 
määral sellega, mis ulatuses tuleks vastajate arvates anda homo-, bi- ja 
transseksuaalsetele ning transsoolistele inimestele perekonnaõigused. 
Üldiselt on suhtumine kõige positiivsem liikmesriikides, kus samasooliste 
kooselusid tunnustatakse mingisugusel õiguslikul moel. See võib viidata 
avaliku arvamuse ja samasooliste kooselude tunnustamise vahelisele 
seosele. Hispaania ombudsmani34 sõnul näib, et homoabielude lubamine on 
suhtumist homo-, bi- ja transseksuaalsetesse ning transsoolistesse 
inimestesse Hispaanias parandanud. 

„Meie riigi kultuur on registreeritud kooselude tulemusena märgatavalt 
muutunud. Minu meelest on eriti huvitav see, et kultuuriline muutus ja 
tsiviliseeriv mõju ulatub homokogukonnast palju kaugemale. Teisisõnu on 
seisukoha võtmine, eelarvamuste ja diskrimineerimise kõrvaldamine ning 
võimaldamine inimestel uhkusega olla need, kes nad on, oluliselt mõjutanud 
riigi eneseimagot.” Tony Blair, Stonewall Equality Dinner, 22. märts 2007 
(Cowan 2007: lk 1)35 

Lapsendamisõiguse küsimuses selgus Eurobaromeetri uuringust, et kogu 
Euroopa Liidus on pooldajaid vaid keskmiselt 31%. 

„Ettepanekut anda samasoolistele paaridele lapsendamisõigus toetatakse eri 
riikides väga erinevalt: Poolas ja Maltal 7% ning Madalmaades 69%. Rootsi on 
peale viimase ainus riik, kus üle poole vastajaist arvab, et „samasoolistel 
paaridel peaks kogu Euroopas olema lapsendamisõigus”.”36 

Suhtumine samasoolistele paaridele lapsendamisõiguse andmisse 

 

34  Kohtumine ombudsmaniga (El Defensor del Pueblo), 13. märts 2008. 
35 Cowan, K. (2007), British attitudes to lesbian and gay people, www.stonewall.org.uk.  
36  Eurobaromeeter 66 (2006), lk 45, 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf (16.12.2008). 
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Muud riiklikud suhtumisuuringud 

Homo-, bi- ja transseksuaalsetesse ning transsoolistesse inimestesse suhtumise 
muudes aspektides näitavad riiklikud uuringud, et neisse suhtutakse 
mitmesugustes olukordades valdavalt negatiivselt. 

Bulgaaria uuringus37 arvas 42% vastajatest, et neile ei meeldiks, kui neil 
oleks homoseksuaalne sõber või töökaaslane, ja 47% ei aktsepteeriks oma 
lapse homoseksuaalsust. Ühendkuningriigi uuringus,38 mis hõlmas ka 
Šotimaad, arvas pool vastajatest, et neile ei meeldiks, kui nende sugulane 
oleks pikaajalises suhtes transseksuaalse inimesega. Taani uuringus39 
arvas 53% meestest vanuses 15–24 aastat, et seksuaalvahekord samast 
soost isikuga on vastuvõetamatu; noortest naistest oli samal arvamusel 
ainult 21%. Saksamaa uuringus40 arvas 32% vastajatest, et kaht 
homoseksuaalset inimest suudlemas näha on tülgastav. Leedu uuringus41 
selgus, et 47% vastajatest pidas homoseksuaalsust haiguseks ja arvas, et 
homoseksuaalseid inimesi tuleks ravida; 62% ei tahaks kuuluda ühtegi 
organisatsiooni, kus on homoseksuaalseid liikmeid; 69% ei soovi, et 
homoseksuaalsed inimesed töötaksid koolides; 50% oli vastu 
homoseksuaalsete inimeste töötamisele politseis. Kreekas varem toimunud 
Euroopa väärtuste uuringus selgus, et eri vanuses ja eri haridustasemega 
vastajate suhtumised on vastandlikud. Enamik vastajaid (58,6%) arvas, et 
homoseksuaalsus ei ole „õigustatav”, kuid see arvamus oli palju valdavam 
üle 50-aastaste vanuserühmas (84,7%) kui alla 30-aastaste seas (44,7%), 
mis näitab, et suhtumine võib aja jooksul muutuda.42 

Liikmesriikidevahelistele erinevustele vaatamata näitavad uuringud, et 
homofoobia ning vastumeelsus homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste suhtes on valdav. Sarnase pildi annab sidusrühmade e-
küsitlus: 30% arvas, et lesbisid aktsepteerib elanikkonna „vähemus” või et neid 
„ei aktsepteerita”. Homoseksuaalsete meeste puhul on samal arvamusel 40% ja 

37  Sociological Agency Skala (2007), „Attitude toward the minority groups and discriminatory 
mindsets in the Bulgarian society, Sociological survey under the project From 
antidiscrimination to equal opportunities – innovative methods and effective practices of the 
Commission for Protection Against Discrimination”, Sofia. 

38  C. Bromley, J. Curtice, L. Given (2007), „Attitudes to discrimination in Scotland: 2006”, 
Scottish Social Attitudes Survey, Edinburgh: Scottish Government Social Research. 

39  Sundhedsstyrelsen (riiklik tervishoiuamet) (2006) Ung2006. „De 15-24-åriges seksualitet”, 
Kopenhaagen. 

40  Konflikti ja vägivalla interdistsiplinaarse uurimise instituut (IKG) (2006), „Indikatoren des 
Syndroms Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit im Vergleich”, http://www.uni-
bielefeld.de/ikg/index.htm (15.6.2006). 

41  Turu- ja arvamusuuringute keskus Vilmorus (2006), „Discrimination against Various Social 
Groups in Lithuania”, Vilnius. 

42 European Values Study (1999), avaldatud: http://www.jdsurvey.net/web/evs1.htm 
(13.11.2008). 
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biseksuaalsete puhul 38%, transsooliste inimeste puhul aga eriti paljud, koguni 
73%. 

Need tulemused ei ole üllatavad, kuid juba 2000. aastal kutsus Euroopa 
Nõukogu ministrite komitee üles sallivusele ja meetmete rakendamisele: 
„Homoseksuaalsus võib mõnes ühiskonnas või ühiskonnakihis endiselt tekitada 
tugevaid kultuurilisi reaktsioone, kuid see ei ole mõjuv põhjus, miks valitsused 
või parlamendid peaksid jääma passiivsesse rolli. Vastupidi, nimetatud asjaolu 
hoopis rõhutab vajadust edendada suuremat sallivust seksuaalse sättumuse 
küsimustes.”43 

Hea tava: Portugali ühing ILGA Portugal käivitas 2005. aasta jaanuaris 
koostöös heategevusena osaleva reklaamiagentuuriga W/Portugal 
meediakampaania, mis hõlmas televisiooni, raadiot, pressi ja internetti. 
Kampaania raames näidati televisioonis ja trükimeedias kuvandeid 
armastavatest homopaaridest, et suurendada homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste nähtavust positiivse kajastuse 
kaudu.44 

Esile tuleb tõsta ka Euroopa Komisjoni olulist panust avaliku arvamuse 
parandamisse mitmesuguste vähemusrühmade, sealhulgas homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste suhtes. Eriti väärtusliku panuse 
suhtumise muutmisse andisid 2007. aasta kuulutamine Euroopa aastaks 
„Võrdsed võimalused kõigile” ja sellega kaasnenud teabekampaaniad. 
Üleeuroopaline veoautotuur liikmesriikides 2007. ja 2008. aastal on üks näide 
paljudest otsekontaktidest avalikkusega, mille käigus pakuti inimestele teavet 
diskrimineerimisega seotud küsimuste kohta. Euroopa Komisjon rahastas ka 
liikmesriikides korraldatud teabeüritusi.45 

Negatiivse suhtumise tagajärjed 

Nagu ütlesid välitöö käigus küsitletud homo-, bi- ja transseksuaalseid ning 
transsoolisi inimesi esindavad vabaühendused, on üks selle 
elanikkonnarühma kaitsestrateegiaid jääda diskrimineerimise vältimiseks 
avalikkuses, tööl või kodus „nähtamatuks”. Sloveenia tabava pealkirjaga 
uurimuses „Privaatsuse talumatu mugavus”46 märgiti järgmist: 
„...homoseksuaalsed inimesed teesklevad, et kohaneda avaliku ruumi 
heteronormatiivsusega. Nad määratlevad oma kooselu väliselt ümber ja 

43  Situation of lesbians and gays in Council of Europe Member States, Parlamentaarse Assamblee 
soovitus 1474 (2000), ministrite asetäitjate 19. septembri 2001. aasta vastus ministrite 
asetäitjate 765. kohtumisel. 

44  Vt http://www.youtube.com/watch?v=Xtv2OjDV6t0 (17.10.2008). 
45 Vt Euroopa Komisjon, „Communicating Equality and Non-Discrimination in the EU”, 

http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/broch/thembroch08_en.p
df (12.1.2009). 

46  R. Kuhar, A. Svab (2005), The Unbearable Comfort of Privacy: Everyday Life of Gays and 
Lesbians, Politike: Ljubljana, lk 95–96, http://www2.mirovni-
institut.si/eng_html/publications/pdf/MI_gay_eng.pdf (12.01.2009). 
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nimetavad seda „lihtsalt sõpruseks”. Ainult piisavalt turvalises olukorras 
lubavad mõned neist endale intiimseid väljendeid, mis osutavad nende 
tegelikule seksuaalsuhtele. Reeglina on homoseksuaalsed inimesed 
teadlikud üldisest keskkonnast ja seda määravast heteronormatiivsusest.” 

„Nähtamatuse” strateegiad ei mõjuta aga ainult homo- bi- ja transseksuaalsete 
ning transsooliste inimeste elu, vaid ka seda, mil määral on võimalik avastada 
kaudset diskrimineerimist seksuaalse sättumuse alusel. 

Homoseksuaalsed pereliikmed 

Perekond on hingelise toe andmisel keskse tähtsusega kõikide inimeste, nii 
laste, teismeliste kui ka täiskasvanute jaoks. Kogu Euroopa Liidus küsitletud 
homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi esindavad 
vabaühendused kinnitasid, et perekonna reaktsioon on üks peamisi probleeme, 
mis mõjutab selle elanikkonnarühma liikmete heaolu. Poolas,47 Portugalis,48 
Maltal,49 Leedus,50 Ühendkuningriigis,51 Itaalias,52 Sloveenias,53 Lätis,54 
Saksamaal,55 Slovakkias,56 ja Prantsusmaal57 tehtud uurimused näitavad, et 
märkimisväärselt paljud homo-, bi- ja transseksuaalsed ning transsoolised 
inimesed varjavad oma seksuaalset sättumust sugulaste eest, et vältida 
peresisest diskrimineerimist. Samas näitavad kõnealused uuringud ka seda, et 
enamik vastajaid, kes on oma seksuaalse sättumuse avalikustanud, on saanud 
perekonna heakskiidu. 

47  M. Abramowicz (2007), Situation of bisexual and homosexual persons in Poland - 2005 and 
2006 report, Varssavi: Poola homofoobiavastane liikumine ja Lambda Warsaw. 

48  F.V. Silva, P. Policarpo, T.L. Monteiro (2006), Inquérito Nacional sobre Experiencias da 
Homossexualidade em Portugal, Lissabon: Centro de Investigacão e Estudos de Sociologia, 
Instituto Superior Ciências do Trabalho e da Empresa. 

49 Malta homoõiguste liikumine (2003), Sexual Orientation Discrimination in Malta: A Report on 
Discrimination, Harassment, and Violence against Malta's Gay, Lesbian and Bisexual 
Community. Malta: Union Press. 

50  A. Zdanevicius (toim.) (2007), Nematomi pilieciai: apie homofobija ir homoseksualiu zmoniu 
diskriminacija Lietuvoje (Nähtamatud kodanikud: homofoobiast ja homoseksuaalsete inimeste 
diskrimineerimisest Leedus), Kaunas: VDU. 

51  S. Dick (2008), Homophobic hate crime - The Gay British Crime Survey 2008, Stonewall. 
52  C. Saraceno (ed.) (2003), Diversi da chi? Gay, lesbiche, transsesuali in un'area metropolitana, 

Milano: DeriveApprodi. 
53  R. Kuhar, A. Svab (2005), The Unbearable Comfort of Privacy: Everyday Life of Gays and 

Lesbians, Ljubljana: Politike. 
54  A. Locmelis (2002), „Sexual Orientation Discrimination in Latvia”. Sexual Orientation 

Discrimination in Lithuania, Latvia and Estonia, Vilnius: The Open Society Institute & Kimeta 
Society. 

55 Berliini senati kooli-, noorsoo- ja spordikomisjon, samasooliste kooselude töörühm [SENSJS] 
(2001), Sie liebt sie. Er liebt ihn. Eine Studie zur psychosozialen Situation junger Lesben, 
Schwuler und Bisexueller in Berlin. Berliin: Author. 

56  A. Daucikova, P. Jójárt, M. Siposova (2002), aruanne homo- ja biseksuaalsete inimeste 
diskrimineerimise kohta Slovakkias, Bratislava: dokumendi- ja infokeskus.  

57  Prantsusmaa olukorraaruanne. 
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Perekonnast väljatõrjumisel on emotsionaalsed tagajärjed, kuid see võib viia ka 
kodutuks jäämiseni. Ühendkuningriigis tehtud uuring58 näitas, et 29% 
vastanud lesbidest ja 25% vastanud homoseksuaalsetest meestest jäi pärast oma 
seksuaalse sättumuse vanematele avalikustamist kodutuks. Slovakkias läbi 
viidud uuring59 näitas, et 20% homo- ja biseksuaalsetest vastajaid heideti pärast 
oma sättumuse avalikustamist kodust välja. 

Peale selle on Belgia uurimus60 näidanud, et homo-, bi- ja transseksuaalsed 
ning transsoolised inimesed toetuvad sotsiaalset toetust otsides vähem 
pereliikmetele ja rohkem sõpradele. 

Kokkuvõte 

Suhtumine homo-, bi- ja transseksuaalsetesse ning transsoolistesse inimestesse 
on liikmesriigiti väga erinev ning oleneb ka olukorrast, milles selle 
elanikkonnarühma liikmeid käsitletakse. Kõige positiivsemaid tulemusi andis 
küsimus, kas inimesed sooviksid endale homoseksuaalset naabrit, kõige 
negatiivsemaid aga küsimus, kas homoseksuaalsetele inimestele tuleks anda 
lapsendamisõigus. Suhtumine erineb ka vanuserühmade lõikes: noored 
suhtuvad homo-, bi- ja transseksuaalsetesse ning transsoolistesse inimestesse 
positiivsemalt kui eakamad inimesed. Seadusliku kooselu tunnustamine võib 
olla tegur, mis avaldab suhtumisele positiivset mõju. 

Homo-, bi- ja transseksuaalsed ning transsoolised kalduvad oma seksuaalset 
sättumust perekonna eest varjama ning võivad kogeda sellepoolset 
diskrimineerimist, mis mõnikord avaldub perekonnast väljaheitmises või isegi 
vägivallas. 

Transsoolistesse inimestesse suhtutakse palju negatiivsemalt kui homo- ja 
biseksuaalsetesse. 

58  S. Averill (2004), How can young people be empowered to achieve justice when they 
experience homophobic crime? Thesis, Middlesex University, 
http://www.schoolsout.org.uk/research/docs/Partnersper sent20Anper sent20updateper 
sent20toper sent20tacklingper sent20homophobia.pdf (30.7.2008). 

59  A. Daucikova, P. Jójárt, M. Siposova (2002), aruanne homo- ja biseksuaalsete inimeste 
diskrimineerimise kohta Slovakkias, Bratislava: dokumendi ja infokeskus. 

60  A. Dewaele (2007-2008), De sociale netwerken van holebi's - Over vriendschap en andere 
bloedbanden. Antwerpeni Ülikool: Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, Departement 
Sociologie. 
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Sallimatusest tulenevad kuriteod ja vihkamist 
õhutavad sõnavõtud 
Käesolev jaotis käsitleb sallimatusest tulenevate kuritegude ja vihkamist 
õhutavate sõnavõttude mõõtmeid, sealhulgas homo-, bi- ja transseksuaalsete 
ning transsooliste inimeste vastu suunatud füüsiliste rünnakute esinemist, 
rünnakute laadi ja ründajate liike, sallimatusest tulenevatest kuritegudest 
teatamise menetlusi ning politsei ja teiste ametiasutuste meetodeid saadud 
kaebustele vastamiseks, samuti rünnakuid homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste kokkusaamiskohtadele. 

Euroopa Liidu üheksa liikmesriigi61 (Belgia, Taani, Hispaania, Prantsusmaa, 
Madalmaade, Portugali, Rumeenia, Rootsi ja osaliselt Ühendkuningriigi, st 
Põhja-Iirimaa) kriminaalõigus sisaldab sätteid, mille kohaselt seksuaalse 
sättumuse tõttu vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine 
(vihkamist õhutavad sõnavõtud) on kuritegu ning homofoobset tahtlust 
käsitletakse kuritegusid raskendava asjaoluna (sallimatusest tulenevad 
kuriteod). 

Euroopa Liidu nelja liikmesriigi (Saksamaa, Eesti, Iirimaa, Leedu)  
kriminaalõiguse sätete kohaselt on seksuaalse sättumuse alusel vihkamise, 
vägivalla või diskrimineerimise õhutamine kuritegu (kuid homofoobset tahtlust 
ei peeta kuritegusid raskendavaks asjaoluks). 

Euroopa Liidu ühes liikmesriigis (Soome) käsitletakse homofoobset tahtlust 
kuritegusid raskendava asjaoluna (kuid seksuaalse sättumuse tõttu vihkamise, 
vägivalla või diskrimineerimise õhutamine ei ole kuritegu). 

Euroopa Liidu 13 liikmesriigis (Läti, Luksemburg, Poola, Tšehhi Vabariik, 
Slovakkia, Austria, Ungari, Sloveenia, Itaalia, Bulgaaria, Kreeka, Küpros 
ja Malta) ei käsitleta kumbagi ei kuriteo ega raskendava asjaoluna. 

61  Lisateave õigusaktide kohta: vt Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (2008), Homofoobia ja 
diskrimineerimine seksuaalse sättumuse alusel Euroopa Liidu liikmesriikides: I osa – õiguslik 
analüüs. 
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Homofoobsest sallimatusest tulenevaid kuritegusid ja homofoobset vihkamist 
õhutavaid sõnavõtte käsitlevad õigusaktid 

 
 Insert translation  Insert translation 
Country Results Riikide tulemused Lithuania Leedu 
The Netherlands  Madalmaad  Italy Itaalia 
Sweden Rootsi Finland Soome 
Denmark Taani Portugal Portugal 
Austria Austria Slovenia Sloveenia 
Belgium Belgia Estonia Eesti 
Spain Hispaania Hungary Ungari 
Germany Saksamaa Slovakia Slovakkia 
Luxembourg Luksemburg Bulgaria Bulgaaria 
France Prantsusmaa Greece Kreeka 
United Kingdom Ühendkuningriik Cyprus Küpros 
European Union (27) Euroopa Liit (27) Latvia Läti 
Ireland Iirimaa Romania Rumeenia 
Czech Republic Tšehhi Vabariik Malta Malta 
Criminal offence to incite hatred, violence or discrimination on  grounds of 
sexual orientation (hate speech) and homophobic intent an aggravating 
factor in common crime (hate crime) 

Seksuaalse sättumuse tõttu vihkamise, vägivalla või 
diskrimineerimise õhutamine (vihkamist õhutavad sõnavõtud) on 
kuritegu ning homofoobne tahtlus on kuritegusid raskendav asjaolu 
(sallimatusest tulenevad kuriteod). 

Criminal offence to incite hatred, violence or discrimination on grounds of 
sexual orientation (hate speech) 

Seksuaalse sättumuse tõttu vihkamise, vägivalla või 
diskrimineerimise õhutamine (vihkamist õhutavad sõnavõtud) on 
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kuritegu. 
Homophobic intent an aggravating factor in common crime (hate crime) Homofoobne tahtlus on kuritegusid raskendav asjaolu 

(sallimatusest tulenevad kuriteod). 
Neither a criminal offence or an aggravating factor Ei kuritegu ega raskendav asjaolu. 

 
Sallimatusest tulenevate kuritegude ja vihkamist õhutavate sõnavõttude 
ametlik statistika 

Ametlikku statistikat politseile tehtud avalduste ja kohtumenetluste kohta on 
väga vähe. Vihkamist õhutavaid sõnavõtte käsitlevate kohtuasjade kohta on 
ametlikke andmeid üksnes Leedul. 2007. aastal algatati kokku 15 
kriminaalasja, millest üks lõppes süüdimõistmisega.62 Sallimatusest tulenevate 
kuritegude eest süüdistuse esitamise kohta on ametlikke andmeid üksnes 
Ühendkuningriigil. 2007. aastal algatati kokku 988 kriminaalasja, millest 759 
lõppesid süüdimõistmisega.63 Ametlikke andmeid politseile seoses vihkamist 
õhutavate sõnavõttude ja sallimatusest tulenevate kuritegude kohta tehtud 
avaldustega kogutakse Rootsis, kus 2007. aastal tehti 723 avaldust 
homofoobsete vahejuhtumite kohta.64 Madalmaades tehti politseile 
ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 30. juunini 2008 homofoobsete vahejuhtumite 
kohta (vägivald, väärkohtlemine või ahistamine) kokku 150 avaldust.65 

See, et teistes liikmesriikides ametlikku statistikat ei ole, on osaliselt tingitud 
asjaolust, et vihkamist õhutavaid sõnavõtte ja sallimatusest tulenevaid 
kuritegusid ei käsitleta kuriteo või raskendava asjaoluna või kaebusi ei liigitata 
juhtumi ajendi alusel (ja seega ei ole võimalik statistikas eristada näiteks 
rassistlikke ja homofoobseid ajendeid). 

Riikides, kus on registreeritud märkimisväärne arv vahejuhtumeid, näiteks 
Ühendkuningriigis,66 on välja töötatud suurepärased vahendid sallimatusest 
tulenevatest kuritegudest teatamiseks, nt isetäitmisvormid ja kolmandate isikute 
kaudu teatamise punktid, mis annavad üldsusele tänu partnerlusele asjaomaste 
spetsialiseerunud asutustega võimaluse esitada teade mujal kui 

62  Leedu olukorraaruanne 
63  Inglismaa ja Walesi kohta statistikat koguv CPS kogub üldisi andmeid homofoobsete 

kuritegude kohta ega erista neid täpsemalt, näiteks ei eristata vihkamist õhutavaid sõnavõtte. 
Homofoobiajuhtumite eest süüdistuse esitamisel kasutab CPS järgmist homofoobsete 
kuritegude määratlust: „Iga vahejuhtum, mis kannatanu arvates on homofoobne või 
transfoobne”. (E-posti teel suhtlus CPSiga, 24.1.2008, ja Šotimaa justiitsministeeriumiga 
(Justice Department of the Scottish Government), 7.2.2008). Vt ka: OSCE/ODIHR (2008), 
Hate Crimes in the OSCE Region – Incidents and Responses. Annual Report for 2007, lk 46; ja 
Ühendkuningriigi olukorraaruanne. 

64 Aruanne 2008:15, Brottsförebygganderådet, Hatbrott 2007, lk 81–90, 
http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=Hatbrott_2007_webb.pdf&
url=/dynamaster/file_archive/080716/6141d937f1ed069853de33f15d209d28/Hatbrott%255f20
07%255fwebb.pdf (12.12.2008). 

65  Politieacademie (2008), „Rapportage homofoob geweld. Politiegegevens. Periode 1 januari – 1 
juli 2008”. 

66 Isegi Ühendkuningriigis jääb hinnanguliselt 85% homofoobsetest kuritegudest teatamata, vt nt 
http://www.barnet.gov.uk/index/community-living/safety/harassment-help/harassment-help-
homophobia.htm (5.2.2009).  
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politseijaoskonnas ning seda saab teha ilma kannatanu isikuandmeid 
avalikustamata. Politsei algatab kuriteo uurimise üksnes kannatanu nõusolekul. 
Avalduse tegemine kolmandate isikute kaudu annab kannatanutele 
kindlustunnet ja julgust; ametiasutused saavad aga kannatanute parimaks 
abistamiseks leida sobivad tugiorganisatsioonid. Sallimatusest tulenevate 
kuritegude parem registreerimine annab täpsema pildi ning võimaldab politseil 
ja teistel partneritel andmepõhise ennetava planeerimise kaudu tulemusikumalt 
reageerida. Peale selle on Ühendkuningriigis homofoobsetest vahejuhtumitest 
teatamiseks välja töötatud lihtsad ja tulemuslikud töömääratlused: 

• Homofoobne on iga vahejuhtum, mis kannatanu või kellegi teise arvates on 
homofoobne. 

• Transfoobne on iga vahejuhtum, mis kannatanu või kellegi teise arvates on 
transfoobne. 

Uuringud ja muud andmeallikad 

Euroopa Liidu tasandil ei ole sallimatusest tulenevaid kuritegusid võrdlevalt 
uuritud. Mitmes liikmesriigis on siiski uuringuid tehtud ja kõik need on 
näidanud sallimatusest tulenevate kuritegude ja vihkamisest tulenevate 
vahejuhtumite esinemist; seda tulemust toetavad ka kõikide homo-, bi- ja 
transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi esindavate vabaühenduste ning 
kõnealust küsimust käsitlevate riiklike võrdõiguslikkust edendavate asutuste 
hinnangud, kaasa arvatud riikides, kus statistilised andmed puuduvad.67 

Suurbritannia uuringus68 teatas kolmandik vastanud lesbilistest naistest ja 
neljandik homoseksuaalsetest meestest, et nad on viimase kolme aasta jooksul 
kogenud vihkamisest tulenevat kuritegu või vahejuhtumit. Iga 12. biseksuaalne 
inimene vastas, et ta on viimasel kolmel aastal kogenud homofoobset 
vahejuhtumit. Poola uuringus69 leiti, et 18% homo- ja biseksuaalsetest 
vastajatest on viimase kahe aasta jooksul oma seksuaalse sättumuse tõttu 
kogenud vägivalda, nendest 42% koges vähemalt kolme vahejuhtumit. Taani 
internetiuuringus70 teatas 12% homo-, bi- või transseksuaalsetest või 

67  Vihkamist õhutavate sõnavõttude ja sallimatusest tulenevate kuritegude kohta puuduvad 
statistilised andmed Austrias, Bulgaarias, Hispaanias, Kreekas, Küprosel, Leedus, 
Luksemburgis, Lätis, Portugalis, Prantsusmaal, Rumeenias, Soomes, Tšehhis ja Ungaris. Eriti 
vähe on andmeid transsooliste inimeste vastu toime pandud sallimatusest tulenevate kuritegude 
kohta. 

68  Valim koosnes 1721 homo- ja biseksuaalsest täiskasvanust kogu Suurbritanniast, kes 2008. 
aastal vastasid YouGov küsitluspaneeli liikmetele (185 000 inimest) esitatud 
internetiküsimustikule. S. Dick (2008), Homophobic Hate Crime – The Gay British Crime 
Survey 2008, Stonewall, 
http://www.stonewall.org.uk/documents/homophobic_hate_crime__final_report.pdf (6.2.2009). 

69  Valim koosnes 1002 vastajast. M. Abramowicz (toim) (2007), Bi- ja homoseksuaalsete 
inimeste olukord Poolas, homofoobia vastane liikumine ja Lambda Warsaw. 

70  Homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste tutvumisportaalis boyfriend.dk 
koostöös Taani ringhäälinguorganisatsiooniga 2007. aastal läbiviidud internetiküsitlus, millele 
vastas 9473 inimest, http://boyfriend.dk/dr/result.php (15.1.2008). 
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transsoolistest vastajatest, et nad on vähemalt ühel korral oma seksuaalse 
sättumuse või soolise identiteedi tõttu kogenud füüsilist rünnakut, ning 39% on 
vähemalt ühel korral kogenud verbaalset rünnakut. Itaalias Torinos läbiviidud 
küsitlus71 näitas, et 51% meestest ja 33% naistest oli kogenud homofoobset 
vägivalda. Sloveenia uuringus selgus, et 53% homoseksuaalsetest vastajatest 
olid oma seksuaalse sättumuse tõttu kogenud vägivalda.72 

On selge, et eespool esitatud tulemused on vaid jäämäe tipp, kuid annavad 
ettekujutuse probleemi ulatusest kogu Euroopa Liidus ning lubavad arvata, et 
kuriteod ja vahejuhtumid ei piirdu üksnes uuritud riikidega. Peale selle olid 
kõik külastatud homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi 
esindavad vabaühendused teadlikud oma liikmesriigis toimunud 
vahejuhtumitest, isegi kui konkreetseid uurimusi tehtud ei oldud. 

Euroopa Parlament märkis 2007. aastal „homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste vastu suunatud vihkamist õhutavate sõnavõttude rohkust 
mitmes Euroopa riigis”, rõhutades avaliku elu tegelaste „vihkavat või 
ähvardavat keelekasutust või vihkamist õhutavaid sõnavõtte ning politsei 
suutmatust tagada piisavat kaitset homofoobsete rühmituste vägivaldsete 
meeleavalduste vastu”. Eelkõige juhtis Euroopa Parlament tähelepanu Torinost 
pärit 16aastasele Itaalia noormehele Matteole, kes „hiljuti sooritas enesetapu ja 
jättis kaks hüvastijätukirja, milles ta nimetas enesetapu põhjusena seksuaalse 
sättumuse tõttu kogetud kiusamist; (asjaolule, et) Ühendkuningriigi kodaniku-
ühiskonna organisatsioonid on teatanud homofoobse kiusamise juhtumite arvu 
suurenemisest kõikjal Ühendkuningriigi keskkoolides; (juhtumile, kus) 
Madalmaades peksti homoseksuaalne mees surnuks üksnes tema seksuaalse 
sättumuse ja naiseliku välimuse tõttu”.73 

 
Euroopa Nõukogu on seesuguste sallimatusest tulenevate kuritegude pärast 
samuti väljendanud muret. Euroopa Nõukogu 2008. aasta aruandes juhiti 
tähelepanu asjaolule, et74 „Riias loopisid äärmuslased jumalateenistuselt 
lahkuvaid homoaktiviste ja nende toetajaid fekaalide ja munadega. Mõni aasta 
tagasi pussitati Rootsis Västeråsis surnuks hokimängija, kes oli äsja teatanud, et 
ta on homoseksuaal. Portugalis Portos ründas poistejõuk kodutut Brasiilia 
transsoolist naist, tappis ta ja jättis surnukeha veega täidetud auku.” 

71  Valim koosnes 514 vastajast, C. Saraceno (toim.) (2003), „Diversi da chi? Gay, lesbiche, 
transessuali in un'area metropolitana”, Milano: Guerini. 

72  A. Švab, R. Kuhar (2005), The Unbearable Comfort of Privacy: Everyday Life of Gays and 
Lesbians, Politike: Ljubljana, http://www2.mirovni-
institut.si/eng_html/publications/pdf/MI_gay_eng.pdf (22.12.2008). 

73 Vt Euroopa Parlamendi resolutsioon homofoobia kohta Euroopas, 26. aprill 2007, 
P6_TA(2007)0167, ja Euroopa Parlamendi resolutsioon homofoobia kohta Euroopas, 18. 
jaanuar 2006, P6_TA(2006)0018. 

74  T. Hammarberg, Euroopa Nõukogu inimõiguste komissar (2008), Hate Crimes - racism, anti-
Semitism, anti-Gypsyism, Islamophobia and homophobia: 
http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/080721_en.asp (3.9.2008). 
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Rünnakute laad 

Belgias,75 Rootsis,76 Saksamaal,77 Madalmaades,78 Poolas,79 
Ühendkuningriigis,80 Sloveenias81 ja teistes liikmesriikides tehtud uuringud ja 
küsitlused näitavad, et kõige sagedamini kogetakse verbaalset rünnakut; 
tavaliselt toimuvad rünnakud avalikes kohtades; lesbilised ja biseksuaalsed 
naised satuvad rünnaku ohvriks eraolukorras tõenäolisemalt kui homo- ja 
biseksuaalsed mehed, samuti kogevad lesbilised ja biseksuaalsed naised 
suurema tõenäosusega seksuaalseid rünnakuid või nende ähvardusi; noori 
rünnatakse rohkem kui teisi vanuserühmi. 

 nas on noortejõuk korduvalt mind ahistanud, et mulle „selgeks teha”, et lesbidele siin 
kohta ei ole. Nad on rünnanud mind verbaalselt ja füüsiliselt. Üks kord sain ka peksa. 
Nad ähvardasid mind vägistada, et näidata, kui hea on olla mehega, sest naine 
vajavat meest.” (naine, Poola)82 

 

Sooritajad 

Eespool osutatud uuringutes leiti, et ründajad on tavaliselt kannatanule võõrad, 
kuigi mõnel juhul on nad sugulased, töö- või õpikaaslased.83 Ründajad on 
valdavalt meessoost (ja sageli kampades liikuvad noored mehed). 

Taani Homoliidu (Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske) veebilehel teatatud 
sallimatusest tulenevate kuritegude alusel järeldas liit: „(Teatatud kuriteod) 
näitavad, et verbaalsed ja füüsilised ründajad on mehed. Enamasti tegutsevad 
nad kampades ja on enamasti valged taanlased (rahvusenamus). […] Tüüpiline 
homoseksuaalset meest puudutav vahejuhtum toimub avalikus kohas, 

75  M. Poelman & D. Smits (2007), Agressie tegen holebi's in Brussel-Stad, Antwerpen: 
Apeldoorn. 

76  E. Tiby (1999), Hatbrott? Homosexuella kvinnor och mäns berättelser om utsatthet för brott, 
Stockholms universitet: Kriminologiska institutionen. 

77  MANEO - Das schwule Anti-Gewalt-Projekt in Berlin (2007) (homovägivalla vastane projekt 
Berliinis), http://www.maneo.de/highres/index.html (14.7.2008). 

78  L.Buijs, J.W.Duyvendak, G.Hekma (2008), Als ze maar van me afblijven. Amsterdam: 
Universiteit van Amsterdam, Amsterdami sotsiaalteadusliku uurimistöö kool. 

79  M. Abramowicz (toim.) (2007), Bi- ja homoseksuaalsete inimeste olukord Poolas, 
homofoobiavastane liikumine ja Lambda Warsaw. 

80  S. Dick (2008), Homphobic hate crime - The Gay British Crime Survey 2008, Stonewall. 
81  A. Švab, R. Kuhar (2005), The Unbearable Comfort of Privacy: Everyday Life of Gays and 

Lesbians, Politike: Ljubljana, http://www2.mirovni-
institut.si/eng_html/publications/pdf/MI_gay_eng.pdf (14.7.2008). 

82  Osundatud: M. Abramowicz (toim.) (2007), Bi- ja homoseksuaalsete inimeste olukord Poolas, 
homofoobiavastane liikumine ja Lambda Warsaw. 

83  Sallimatusest tulenevate kuritegude suhteliselt sage toimepanek pereliikmete ja eakaaslaste 
poolt eristab seksuaalsest sättumusest või soolisest identiteedist ajendatud sallimatusest 
tulenevaid kuritegusid muudest sama liiki kuritegudest, nt rassismist või antisemitismist 
ajendatud kuritegudest. 
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jalutamiskohas või geibaari juures. Lesbilised naised kogevad sagedamini 
verbaalseid rünnakuid ning sageli seksuaalseid rünnakuid (ja nende ähvardusi) 
eraolukordades.” 

Esile tuleb tõsta veel kaht küsimust: esiteks paremäärmuslike rühmituste 
liikmed, kes ründavad homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi, 
ning teiseks rahvusvähemuse esindajatest ründajaid. 

Näiteid paremäärmuslike rühmituste poolt sooritatud ahistamisest või 
rünnakutest homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste ja nende 
kokkusaamiskohtade vastu on mitmeid, sealhulgas vahejuhtumid Rootsis, 
Poolas, Eestis ja Itaalias. Mitmed küsitletud seostasid homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste vastasest sallimatusest tulenevaid 
kuritegusid marurahvusluse, ksenofoobia või rassismiga.84 

Mis puudutab homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 
vastasest sallimatusest tulenevate kuritegude sooritamist rahvusvähemuste 
poolt, siis kuigi asjaomaseid uurimusi on vähe, viidatakse avalikes aruteludes 
sageli asjaolule, et suhtumine homoseksuaalsusesse on üks aspekt, mis eristab 
rahvusenamust rahvusvähemustest,85 ning mõnikord teatavad ohvrid, et 
kõnealuste vägivallategude sooritajad on rahvusvähemuste esindajad. Olemas-
olevate uurimustulemuste põhjal puuduvad seosed rahvuse ja muude tegurite, 
näiteks ühiskonnaklassi, hariduse, tööhõivestaatuse või usutunnistuse vahel. 

Saksamaal tehtud MANEO-uuring,86 mis käsitles sallimatusest tulenevaid 
kuritegusid homo- ja biseksuaalsete meeste vastu Berliinis, näitas, et 16% 
vahejuhtumite puhul kuulusid õigusrikkujad väidetavalt mõnda 
rahvusvähemusse.87 

Madalmaade aruandes88 Amsterdami kohta olid Maroko päritolu noorukid 
homovastase vägivalla kahtlusalustena üleesindatud. Aruandes järeldatakse: 
„Homovastaste vägivallategude toimepanijaid ei ajenda nende usutunnistus. 
Moslemitest rikkujatel on koraanist vaid pealiskaudsed teadmised ja mošees 

84  Kohtumised vabaühendustega SEKÜ (Eesti), RFSL (Rootsi), homofoobiavastane liikumine 
(Poola), Arcigay/Arcilesbica (Itaalia). 

85  Näiteks Taanis ja Madalmaades, vt: M.T. Drud-Jensen & S.P. Knudsen (2005), Ondt i røven. 
Folk der har ondt i røven over bøsser - bøsser der har ondt i røven over folk. Kopenhaagen: 
Høst & Søn, ja P. Mepschen (2008), Sex and the Other - Homosexuality and Islam in Dutch 
public discourse, magistritöö. 

86  Valim koosnes 23 949 vastajast. MANEO – Das schwule Anti-Gewalt-Projekt in Berlin (2007) 
(homovägivalla vastane projekt Berliinis), http://www.maneo.de/highres/index.html 
(14.7.2008).  

87  Der Beauftragte für Integration und Migration in Berlin (2005), Integration und Migration in 
Berlin, Zahlen - Daten - Fakten). Kuigi ohvri arvamus rikkuja rahvusvähemusse kuulumise 
kohta ei ole sama mis rikkuja ametlik päritolu, näitavad andmed, et „rahvusvähemusteks” või 
„sisserännanuteks” liigitatud rikkujad ei ole Berliini sallimatusest tulenevate kuritegude 
statistikas üleesindatud. 

88  L.Buijs, J.W.Duyvendak, G.Hekma (2008), Als ze maar van me afblijven. Amsterdam: 
Universiteit van Amsterdam, Amsterdami sotsiaalteadusliku uurimistöö kool, lk 128. 
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käivad nad harva. Maroko päritolu rikkujate ajendid on peaaegu samad, mis 
Madalmaade põlisrahvuse esindajatest vägivallatsejatel: arvamused ja tunded 
seksi ja soo kohta. Maroko poisid märgivad aga homoseksuaalsuse kõige 
laiduväärsemate aspektidena anaalseksi ja homoseksuaalsuse nähtavust, mitte 
naiselikku käitumist. Nende üleesindatus tuleneb nende piirkondade 
tänavakultuurist, kus paljud Maroko poisid elavad.” 

Sallimatusest tulenevatest kuritegudest teatamine 

Käesoleva aruande jaoks küsitletud homo-, bi- ja transseksuaalseid ning 
transsoolisi inimesi esindavate vabaühenduste ning teatavate riigiasutuste 
kogemuste kohaselt teatatakse sallimatusest tulenevatest kuritegudest politseile 
või muudele ametiasutustele vähe. Seda kinnitavad ka uuringud.89 

Eespool osutatud Poola uuringu90 kohaselt ei teatata politseile 85,1% 
juhtumitest. Ühendkuningriigi uuringu91 kohaselt teatas juhtunust politseile 
vaid 23% ohvritest; teiste eespool osutatud allikate kohaselt teatatakse 
kuritegudest veelgi vähem. 

Teatamise vähesust võivad mõjutada mitu tegurit: 

• Mõned kannatanud otsustavad end homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste ühiskondliku häbimärgistamise ja kehtivate 
eelarvamuste tõttu mitte määratleda homo-, bi- või transseksuaalsena või 
transsoolisena ning väldivad vahejuhtumitest teatamist, et vähendada enese 
avalikustamise või paljastamise ohtu. 

• Mõned homo-, bi- ja transseksuaalsed ning transsoolised inimesed kogevad 
vihkamisest tulenevaid vahejuhtumeid nii sageli, et nad ei vaevu nendest 
teatama. Selle või nn omaksvõetud homofoobia tõttu ei pea mõned 
kannatanud vihkamisest tulenevaid vahejuhtumeid kuriteoks ega 
diskrimineerimiseks, vaid üheks osaks ühiskondlikest oludest, mis tuleneb 
rahva arusaamast homo-, bi- ja transseksuaalsusest ning transsoolisusest 
ning seega „kuulub elu juurde”. 

• Teadmised sellest, kuidas ja kus vahejuhtumitest teatada, võivad olla 
lünklikud. Enamikus liikmesriikides tähendab politsei kui „rahva teenri” 
kultuuri puudumine, et tehakse vähe jõupingutusi avalikkuse, eriti aga 
sallimatusest tulenevate kuritegude suhtes haavatavate rühmade 
teavitamiseks sellest, kuidas kõnealustest kuritegudest teatada. Sel juhul ei 
pruugi inimesed, kes oma seksuaalse sättumuse või soolise identiteedi tõttu 

89 Näiteks eespool osutatud sallimatusest tulenevate kuritegude uuringud ja kohtumised 
organisatsioonidega Mozaika (Läti, 12. märts 2008), Eesti sotsiaalministeerium (11. märts 
2008), BGO Gemini (Bulgaaria, 30. aprill 2008) ja Arcigay/Arcilesbica (Itaalia, 5. märts 2008). 

90  M. Abramowicz (toim.) (2007), Bi- ja homoseksuaalsete inimeste olukord Poolas, 
homofoobiavastane liikumine ja Lambda Warsaw. 

91  S. Dick (2008), Homphobic hate crime – The Gay British Crime Survey 2008, Stonewall. 
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on kogenud sallimatusest tulenevaid kuritegusid, lihtsalt teada, kuidas ja 
kellele neist kuritegudest teatada. 

• Teiste jaoks võib politseiga suhtlemine olla vastumeelne, sest nad kas on 
varem kogenud politseinike poolt homofoobset suhtumist või kardavad 
seda. Kannatanud on väitnud, et politsei reaktsioon on olnud homofoobne 
või et politsei ei ole soovinud kaebust vastu võtta või uskuda, et kuriteo 
ajend võis olla homofoobia.92 

Näiteks homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi esindavad 
vabaühendused OLKE (Kreeka) ja ACCEPT (Rumeenia) teatasid, et 
politseiametnikud hirmutavad ja ahistavad inimesi avalikes kohtades, mille 
kohta on teada, et need on homoseksuaalsete meeste kokkusaamispaigad.93 
Eesti uuringus teatas 25% homo- ja biseksuaalsetest vastajatest, et nad on 
sallimatusest tulenevatest kuritegudest teatamisel kogenud politsei poolt 
vaenulikku suhtumist.94 Näide:  

 dsite, et lihtsalt oma samasoolise armukese käest kinni hoidmise ja suudlemise 
eest pargis kell 23.30 võib politsei teile näkku sülitada, teid peksta, teile 
trahvi teha ning nimetada teid sõnadega, millest viisakaimad olid „pede”, 
„lilla” ja „värdjas”, ülejäänuid on mul piinlik korrata?” (mees, 17, 
Rumeenia)95 

Sidusrühmade e-küsitlus andis riigiasutuste jõupingutuste kohta homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste vastu suunatud sallimatusest 
tulenevate kuritegudega võitlemisel vastakaid tulemusi. 53% vastajatest teatas, 
et pädevad riigiasutused peavad sallimatusest tulenevaid kuritegusid üsna 
oluliseks või väga oluliseks valdkonnaks, 30% arvates peavad riigiasutused 
kõnealuseid vahejuhtumeid aga vähetähtsaks või tähtsusetuks. 

Teatamata jätmine on üks põhjus, mis raskendab rünnakute ulatuse ja laadi 
hindamist kogu Euroopa Liidus, sest ametlikku statistikat ja kohtulahendeid 
sageli ei ole. 

Mitu riigiasutust teatas uuringuvestlusel, et haldusvahendid sallimatusest 
tulenevatest kuritegudest teatamiseks on lõpuni väljatöötamata ja neid on raske 

92  Vt nt ENAR (2006), Shadow Report: Bulgaaria 2006, 
http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/national/Bulgaria_2006.pdf (14.7.2008). 

93  Kohtumised: Kreeka, 14. aprill 2008, ja Rumeenia, 12. aprill 2008. 
94  Kotter, L. (2002), „Diskrimineerimine seksuaalse sättumuse alusel Eestis”. Diskrimineerimine 

seksuaalse sättumuse alusel Leedus, Lätis ja Eestis. Avatud Ühiskonna Instituut ja Kimeta 
Society. 

95  UK Gay News (2006), Discrimination: Gays Fined for Cuddling in a Park While Straight 
Couple Ignored for Having Sex, avaldatud: 
http://ukgaynews.org.uk/Archive/2006july/2901.html (7.8.2008). 
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kasutada.96 Vestlused enamiku liikmesriikide homo-, bi- ja transseksuaalseid 
ning transsoolisi inimesi esindavate vabaühenduste, riiklike võrdõiguslikkust 
edendavate asutuste ja ametiasutustega näitavad, et politsei ei ole sallimatusest 
tulenevate kuritegude käsitlemiseks piisavalt ette valmistatud ning puuduvad 
vajalikud teatamisvahendid. 

96  Kohtumised organisatsioonidega Brottsförebygganderådet ja Integrations- och 
Jämställdhetsdepartementet, Enheten för diskrimineringsfrågar (Rootsi, 6. märts 2008) ning 
Ühendkuningriigi statistikaametiga (Office of National Statistics) (Ühendkuningriik, 1. aprill 
2008). 
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Hea tava: sallimatusest tulenevate kuritegude arvelevõtmine politseis: 
Rootsis moodustas Stockholmi politsei 2007. aasta kevadel sallimatusest 
tulenevate kuritegude üksuse. Mitu politseiasutust täiustas oma 
teatamismenetlusi, lisades vahejuhtumite arvelevõtmise menetlusse 
hüpikakna, mis ilmub ekraanile, kui protokolli sisestatakse teatavad 
märksõnad, nagu näiteks „gei” või „sisserännanu”; protokolli koostav 
ametnik peab seejärel sisestama lisaandmed vahejuhtumi määratlemiseks, 
mis tähendab, et kannatanule või teatajale tuleb esitada lisaküsimusi. Mitu 
politseiasutust on sallimatusest tulenevate kuritegudega tegelema 
konkreetsed ametnikud. Peale selle spetsialiseerub Rootsis sallimatusest 
tulenevatele kuritegudele kuni 20 prokuröri, igas kohtupiirkonnas üks.97 

 

Hea tava: sallimatusest tulenevatest kuritegudest anonüümne teatamine: 
Välitöö käigus selgus, et Madalmaades on algatatud katseprojekt, mille 
raames saab sallimatusest tulenevatest kuritegudest teatada internetis 
anonüümselt, mis võimaldab koguda andmeid, isegi kui kannatanud ei 
soovi vahejuhtumitest teatada otse politseile. 98 Taanis avas Kopenhaageni 
linnavalitsus veebilehe sallimatusest tulenevatest kuritegudest 
anonüümseks teatamiseks.99 Sloveenias on homo-, bi- ja transseksuaalseid 
ning transsoolisi inimesi esindav vabaühendus Legebitra algatanud 
programmi „Povej naprej!” („Aktiveeru!”), et kannatanute anonüümse 
küsitlemise teel hõlbustada homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste vastu suunatud sallimatusest tulenevatest 
kuritegudest ja diskrimineerimisjuhtumitest teatamist.100 

 

Hea tava: koolitus- ja teabematerjal: Prantsusmaal töötati eraettevõtete, 
politseiüksuste ning homoühenduste koostöös välja käsiraamat 
sallimatusest tulenevate kuritegude ja diskrimineerimise ohvritele. 
Vestluste kohaselt on Prantsusmaa politsei lisanud oma 
koolitusprogrammi alates 2006. aastast homoseksuaalsuse ja homofoobia 
küsimustes teadlikkuse suurendamise moodulid.101 Vestlustes selgus, et 
Belgia võrdsete võimaluste ja rassismivastase võitluse keskus 

97 Rootsi olukorraaruanne. 
98 Kohtumine võrdse kohtlemise komisjoniga (Commission for Equal Treatment) (Madalmaad, 1. 

aprill).  
99 Vt http://www.registrerdiskrimination.kk.dk/?sc_lang=en (17.10.2008). 
100 Vt http://www.drustvo-

legebitra.si/index.php?option=com_content&task=view&id=148&Itemid=0 (17.10.2008). 
101 Kohtumine vabaühendustega Inter-LGBT ja L'Autre Cercle, (Prantsusmaa, 10. märts 2008). 
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(võrdõiguslikkust edendav asutus) on ette võtnud samasuguse politseile 
suunatud koolitusalgatuse.102 

 

Kohtumenetluste osas näitas Rootsis korraldatud uuring,103 et kohtusse antud 
vihkamisest tulenevate vahejuhtumite osakaal on politseiringkondade lõikes 
väga erinev ning et kohtuprotsessis ja karistuse määramisel ei võeta vihkamist 
või homofoobiat mõnikord arvesse, kuigi see oli toimepandud kuriteo ajendiks. 

102 Kohtumine võrdsete võimaluste ja rassismivastase võitluse keskusega (Centre for Equal 
Opportunities and Opposition to Racism) (Belgia, 3. aprill).  

103 E. Tiby (2006), En studie av homofoba hatbrott i Sverige, Stockholm: Forum för levande 
historia. 
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Hea tava: vastutusele võtmise põhimõtted: Ühendkuningriigi prokuratuur 
(Crown Prosecution Service – CPS) on koostanud homofoobsete ja 
transfoobsete sallimatusest tulenevate kuritegude eest vastutusele võtmise 
põhimõtted. Dokumendis kirjeldatakse, kuidas CPS käsitleb homo- ja 
transfoobseid sallimatusest tulenevaid kuritegusid hõlmavaid juhtumeid, 
ning sedastab, et CPS on otsustanud anda rikkujate vastutuselevõtmise 
teel oma panuse homofoobset või transfoobset elementi sisaldavate 
kuritegude vähendamisse.104 

104 Vt http://www.cps.gov.uk/publications/docs/htc_policy.pdf (6.10.2008). 
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Rünnakud homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste kokkusaamiskohtade 
vastu 

Mitmes liikmesriigis on rünnatud homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste 
inimeste kokkusaamiskohti alates vabaühenduste või kogukonnaruumides 
vandaalitsemisest kuni homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste 
inimeste ahistamise või ründamiseni nende kokkusaamiskohtades. 

Vandalism Rootsi homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi 
esindava vabaühenduse Riksförbundet för seksuellt likaberättigande 
kohalikus kontoris, mille käigus lõhuti kontori aknad ja loobiti 
süütepudeleid, on vaid üks näide.105 Vestlustes kogutud teabe põhjal on 
võimalik osutada ka Itaalia homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste kogukonna Roomas asuva ajaloolise 
kokkusaamispaiga (The Coming Out) süütamisele 2008. aasta veebruaris 
ning neofašistide hiljutistele rünnakutele mitme kokkusaamiskoha 
vastu.106 Itaalia homo- ja biseksuaalseid inimesi esindavad vabaühendused 
Arcigay ja Arcilesbica on arvamusel, et vägivald homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste organisatsioonide ja 
kogukonna vastu on kasvamas.107 

Vihkamist õhutavad sõnavõtud 

Käesolevas jaotises hõlmab mõiste „vihkamist õhutavad sõnavõtud” laiemalt 
selliseid avalikus arutelus kasutatavaid alandavaid või lugupidamatuid sõnalisi 
väljendusi, mis on ajendatud homofoobiast ja/või transfoobiast või väljendavad 
seda. 

Olemasolevate andmete põhjal võib eristada vähemalt kolme liiki vihkamist 
õhutavaid sõnavõtte, mis on homofoobia seisukohalt eriti olulised: avaliku elu 
tegelaste, usutegelaste ning internetis ilmuvad, sageli anonüümsed vihkamist 
õhutavad sõnavõtud. 

Avaliku elu ja usutegelaste vihkamist õhutavad sõnavõtud 

Mõned homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi esindavad 
vabaühendused ja teadlased on jälginud ajakirjanduses või mujal ilmunud 
avaldusi. Lätis ja Leedus on homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi 
inimesi esindavad vabaühendused Mozaika (Läti) ja Lietuvos Gėjų Lyga (Leedu 
Geiliiga) uurinud homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 

105  Riksförbundet För Seksuellt Likaberättigande (Nord), Hatbrott! Vad gör jag? Information 
och råd för homosexuella, bisexuella och transpersoner (dateerimata pisitrükis, avaldatud: 
www.rfsl.se/nord). 

106  Kohtumine vabaühendustega Arcigay ja Arcilesbica, 5. märts 2008. Vt ka: 
http://www.arcigay.it/incendio/incendio-al.coming-out-roma , 
http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/cronaca/incendio-coming/1.html ja 
http://www.arcigay.it/dossier-omofobia-italia-2006-2008 (20.7.2008). 

107  Kohtumine organisatsioonidega Arcigay ja Arcilesbica, 5. märts 2008. 
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vastu suunatud avaldusi ja muid homofoobseid väljendusi, mis ei pruugi rangelt 
võttes kõik olla juriidilises tähenduses vihkamist õhutavad sõnavõtud, ning 
teinud kindlaks teatava seaduspära.108 

Kõnealustes seireprojektides leiti, et homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste vastu suunatud avaldusi teevad peamiselt konservatiivsed 
poliitikud ja usutegelased (katoliiklased, luterlased või evangeelsed kristlased). 
Nende avaldused lähtuvad peamiselt juhtmõttest, et homo-, bi- ja 
transseksuaalsed ning transsoolised inimesed ning nende eluviis ohustavad 
ühiskonda. Nagu ütleb Mozaika: „selgus, et homoseksuaalsete inimeste vastu 
suunatud sõnavõttudes kasutati teatavaid argumente korduvalt”.109 Need 
argumendid olid muu hulgas järgmised:110 

• püüe säilitada rahva ja riigi etnilist homogeensust ja terviklikkust, 
homoseksuaalseid inimesi välja jättes või allutades; 

• ristiusust lähtuv püüe jätta homoseksuaalsed inimesed välja „kõlbelisest 
kogukonnast”, mille all mõeldakse kogu rahvast; 

• viitamine lähemalt määratlemata kõlbelisusele, põhjendades 
homoseksuaalsete inimeste väljajätmist või allutamist sageli 
perekonnaväärtustega. 

Peale selle kujutatakse homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi 
mõnes avalduses välismaise, „Lääne ohuna” rahva „demograafilisele 
püsimisele”: 

 ütlema selgelt „ei” nendele Lääne tarkadele, kes tahavad meile sisendada, et meie 
inimesed sooritaksid vabatahtliku enesetapu, sest nagu te teate, ei saa 
homoseksualistid lapsi (sic!)” (Läti parlamendiliikme kõnest parlamendi 
plenaaristungil, 31.5.2006).111 

 

Pride’i ürituste lubamise vastastes avaldustes kaheldi ka selles, kas seksuaalne 
sättumus on vähemuste inimõiguste küsimus või lihtsalt „amoraalne kalduvus”, 
võrdsustades sel moel homoseksuaalsed inimesed alkohoolikute ja 
narkomaanidega. 

108 Mozaika (2007), Homophobic Speech in Latvia: Monitoring the Politicians. 
 A. Tereskinas (2007), „Not Private Enough?” Homophobic and Injurious Speech in the 

Lithuanian Media, Vilnius: Lithuanian Gay League. 
109 Mozaika (2007), Homophobic Speech in Latvia: Monitoring the Politicians, lk 4. 
110 Mozaika (2007), Homophobic Speech in Latvia: Monitoring the Politicians, lk 5. 
111 Mozaika (2007), Homophobic Speech in Latvia: Monitoring the Politicians, lk 31. 
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 ongkäike Lätis tuleb pidada ebaseaduslikeks ja neid ei tohi lubada, sest need on 
eelkõige suunatud kõlbluse ning meie riigis kehtiva ja põhiseaduses sätestatud 
peremudeli vastu. Teiseks on homoseksuaalsus loomu- ja seega jumala seaduste 
vastane. Kolmandaks nõuavad homoseksuaalsed inimesed endale ebaseaduslikult 
vähemuse õigusi. Vähemuse moodustavad inimesed, kes on enamikust erinevad 
oma rahvuse, keele, rassi, nahavärvi ja muude neutraalsete omaduste, mitte aga 
oma kõlbeliste hinnangute poolest. See tähendab, et alkohoolikute, 
homoseksuaalide, narkomaanide ja muude inimeste vähemus on lubamatu, kui 
vähemus põhineb amoraalsetel kalduvustel.” (Läti roomakatoliku kiriku kardinali ja 
mitme preestri avalik kiri poliitikutele).112 

 

Oluline on märkida, et selliseid homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi 
inimesi halvustavaid avalikke sõnavõtte, nagu eespool osutatud, ei esine mitte 
mingil juhul ainult Lätis. Välitöö käigus kogutud andmete kohaselt on 
vihkamist õhutavaid sõnavõtte esinenud ka Maltal, Itaalias, Leedus, Poolas, 
Küprosel, Kreekas ja Rumeenias,113 kus selliste sõnavõttudega esinevad 
tavaliselt konservatiivsed poliitikud või katoliku või õigeusu kiriku esindajad. 
Sõnavõttude liigid ja kasutatud argumendid sarnanevad üldjoontes Mozaika 
seireprojektis kindlakstehtuga. Üllatust ei valmistanud vestlustes nimetatud 
riikide homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi esindavate 
vabaühenduste ning riiklike võrdõiguslikkust edendavate asutustega selgunud 
tõsiasi, et kui homoseksuaalsus on kõlbelistel alustel tugevalt vaidlustatud, on 
ka homofoobsed vihkamist õhutavad sõnavõtud pakilisem ja tähtsam probleem, 
eriti kui neid kasutatakse Pride'i üritustele vastuseisu kujundamisel, nagu 
kirjeldatakse kogunemisvabadust käsitlevas jaotises. 

Vihkamist homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste vastu 
väljendavad muidugi ka muud kui ainult poliitikud ja usujuhid. Näiteid: 

Meelelahutus: Saksamaa eratelevisiooni lauluvõistluse „„Deutschland 
sucht den Superstar” (Saksamaa otsib superstaari) žürii liige tekitas 
ärevust, öeldes ühe saates osaleja kohta: „Pede, vingub nagu siga!”114 

Meedia: Rumeenia ajalehes Evenimentul Zilei ilmus 11. mail 2004 homo-, 
bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste avalikke üritusi 
kajastav artikkel pealkirjaga „Homoseksuaalid tuleb hukata”.115 

112 Uudisteagentuur LETA, 27. mai 2008. 
113 Kohtumised Malta homoõiguste liikumisega (3. märts 2008), vabaühendustega Arcigay ja 

Arcilesbica (Itaalia, 5. märts 2008), Leedu Geiliigaga (13. märts 2008), Poola 
homofoobiavastase liikumisega (17. märts 2008), Küprose homovabadusliikumisega (10. aprill 
2008), vabaühendustega OLKE (Kreeka, 14. aprill 2008) ja ACCEPT (Rumeenia, 12. aprill 
2008). 

114 Saksa keeles: „Vollschwuchtel, singt wie ein Schwein” (eetris kanalil RTL, 2008), osundatud 
Saksamaa olukorraaruandes 
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Avaliku elu tegelased: Portugali tuntud arvamusliidrile esitati 2005. aastal 
süüdistus avaliku sõnavõtu eest, milles ta nimetas homoseksuaalseid 
inimesi haigeteks ning võrdles neid pedofiilide ja narkomaanidega.116 

Vihkamist õhutavad sõnavõtud internetis 

Erilist muret teeb homofoobsete vihkamist õhutavate sõnavõttude rohkus 
internetis. Teemat on vähe uuritud, kuid välitöö käigus selgus, et see valdkond 
valmistab mõne homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi 
esindava vabaühenduse,117 riikliku võrdõiguslikkust edendava asutuse118 ning 
uuringu hinnangul tõsist muret. Ühes 2006. aasta uuringus119 märgiti: 
„Kiirotsing mis tahes otsingumootoriga näitab arvukaid veebilehti, mille 
propaganda on suunatud sisserännanute, juutide, moslemite või 
homoseksuaalsete inimeste vastu ning mis õhutavad vihkamist ja ärgitavad 
vägivallale nende inimrühmade vastu.” 

Uuringus selgus ka, et näiteks Madalmaade kaebuste büroo on täheldanud 
kõnealuse materjali hulga pidevat kasvu Madalmaade veebiruumis. 

Mitu riiklikku võrdõiguslikkust edendavat asutust ning homo-, bi- ja 
transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi esindavat vabaühendust on osutanud 
ka märkimisväärsele arvule selle elanikkonnarühma vastu suunatud vihkavatele 
kommentaaridele internetis. Nagu muudes kontekstides, kasutavad internetti 
suhtlemiseks, võrgukoostööks ja mobiliseerimiseks ka mitu homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste vastu suunatud võrgustikku. 
Näiteks Läti NoPride Association või Portugali Partido Nacional Renovador, 
kes kuulutas 2005. aastal rahvuslikus blogis välja meeleavalduse „homode ja 
pedofiilide lobi” vastu. Rootsis teatati 2006. aastal paremäärmuslikust 
veebilehest, mis õhutas vihkamist homoseksuaalsete inimeste vastu.120 

Leedu võrdsete võimaluste ombudsmani büroo on teinud ametlikke uurimisi ja 
algatanud menetlusi vihkamist õhutavate sõnavõttude vastu veebilehtedel. 
Vestluste käigus kogutud andmed näitavad aga, et kõnealustes juhtumites on 
süüdlasi sageli raske vastutusele võtta, sest kommentaatorite isiku tuvastamine 
nõuab märkimisväärselt ressursse ja järjekindlust.121 

Kokkuvõte 

115 Rumeenia olukorraaruanne. 
116 J.E.F. Gouveia (2005), „Qualquer dia a pedofilia vau acabar por ser legalizada”, O 

Independente, 18. veebruar 2005. 
117 Kohtumine nt organisatsiooniga SEKÜ (Eesti, 10. märts 2008). 
118 Kohtumine nt võrdsete võimaluste ombudsmaniga (Leedu, 14. märts 2008). 
119 M. Zarrehparvar (2006), „A Nondiscriminatory Information Society”, R.F. Jørgensen Human 

Rights in the Global Information Society, London: The MIT Press, lk 226. 
120 Brottsförebyggande rådet (Rootsi riiklik kuritegevuse ennetamise nõukogu), 2008 Hatbrott 

2007 – En sammanställning av anmälningar med främlingsfientliga, islamofobiska, 
antisemitiska och homofobiska motiv. 

121 Kohtumine võrdsete võimaluste ombudsmaniga (Leedu, 14. märts 2008). 
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Homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste vastu suunatud 
sallimatusest tulenevad kuriteod on levinud nähtus, mis mõjutab selle 
elanikkonnarühma liikmeid mitmel viisil. 

Probleemi süvendab see, et vahejuhtumitest jäetakse politseile või muudele 
ametiasutustele teatamata, mida seletab homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste kannatanute vastumeelsus ise vahejuhtumitest teatada või politsei 
tegevusetus. 

Vahejuhtumitest politseile teatamise vahendid on puudulikud, kuigi vähene 
teatamine sallimatusest tulenevatest kuritegudest võib tõsiselt takistada 
ametiasutuste suutlikkust nende kuritegudega võidelda. 

Sallimatusest tulenevate kuritegude ulatuse, laadi, sooritajate ja kannatanute 
kohta teatakse kogu Euroopa Liidus vähe ja seda valdkonda on ka vähe uuritud. 

Mõnes liikmesriigis on probleemiks rünnakud homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste kogunemiskohtade vastu. 
Homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste vabaühenduste 
ruumides on vandaalitsetud; teisi kogunemiskohti on maha põletatud või 
neid külastavaid inimesi tõsiselt ahistatud või rünnatud. Käesolevas 
uuringus on kindlaks tehtud Itaalias ja Rootsis toimunud vahejuhtumid. 

Erilist muret tekitavad avaliku elu tegelaste vihkamist õhutavad sõnavõtud, sest 
need mõjutavad negatiivselt avalikku arvamust ja ärgitavad sallimatusele. 
Homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste vastu suunatud 
avalikes sõnavõttudes kujutatakse selliseid inimesi sageli loomuvastaste, 
haigete, hälbega, kuritegelike, kõlvatute või ühiskonda destabiliseerivatena. 

Eriti suurt muret valmistab internet. Internetti kasutatakse vihkamise 
õhutamiseks ning õhutajaid on raske leida ja vastutusele võtta. 
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Kogunemisvabadus 
Käesolev jaotis käsitleb olukorda seoses homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste avalike meeleavalduste ja üritustega, eelkõige Pride’i 
pidustustega, ning nende toimumiskohtade kättesaadavust ja juurdepääsetavust 
homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimestega seotud tegevuse 
jaoks. 

Pride’i rongkäigud ning muud homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste avalikud meeleavaldused ja üritused 

Gay Pride’ide traditsioon sai alguse 1969. aastal, mil New Yorgi homo-, bi- ja 
transseksuaalsed ning transsoolised inimesed avaldasid mitme päeva jooksul 
tänavatel rahulolematust selle vastu, et politsei neid ahistas ja tülitas pidevalt 
nende kokkusaamiskohti. Järgmisel aastal mälestati seda mässu 
meeleavaldustega mitmes Ameerika linnas ning alates sellest ajast on iga-
aastased homofoobiavastased ning homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste õigusi toetavad meeleavaldused levinud üle kogu 
maailma. Pride’i meeleavaldustel, mis mitmes liikmesriigis on muutunud 
pidustusteks, on homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste ja 
nende rühmituste jaoks väga oluline ka kogukonna loomise ja mõju 
suurendamise eesmärk. Vestlustes selgus, et homo-, bi- ja transseksuaalseid 
ning transsoolisi inimesi esindavad kohalikud vabaühendused korraldavad iga-
aastaseid üritusi või meeleavaldusi peaaegu kõigis Euroopa Liidu 
liikmesriikides, kus need enamasti toimuvad politseilt või kohalikult 
omavalitsuselt loa saamisel probleemideta; mõnel juhul korraldatakse üritusi 
isegi koostöös kohaliku omavalitsusega.122 

Meeleavaldusi korraldatakse mitmesuguste nimetuste all, nt Diversity March, 
Rainbow Parade, Equality Parade või Christopher Street Day, ning kasutatakse 
mitmesuguseid loosungeid, eesmärke ja väljendusvorme. Euroopa Liidu enda 
osalemist pidustustes peetakse seksuaalsete sättumuste mitmekesisuse toetuse 
märgiks. Nii oli see näiteks 2005. aastal Amsterdami Canal Parade’il, kus 
Euroopa Komisjoni diskrimineerimisvastase kampaania ühe osana osales paat 
loosungiga „Erinevuste poolt, diskrimineerimise vastu”.123 Viimastel aastatel 
on aga üritused mõnes liikmesriigis pälvinud märkimisväärselt negatiivset 
tähelepanu ning poleemika teatavate Pride’i pidustuste üle on hakanud näitama, 
et homoseksuaalsus on poliitiline küsimus. 

Seoses Pride’i üritustega seoses tekkinud reaktsioonidega mõnes liikmesriigis 
on viimastel aastatel tekkinud mitu murettekitavat küsimust: mõni ametiasutus 
ei suuda tagada homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 
kogunemisvabadust, ei suudeta tagada homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 

122 Välitööga kogutud andmed. 
123 Vt http://www.stop-discrimination.info/31.0.html (12.1.2009). 
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transsooliste inimeste kaitset vastumeeleavaldajate eest ning poliitilised või 
usujuhid kasutavad homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 
avalikke meeleavaldusi isegi nendevastase suhtumise ja tegevuse õhutamiseks. 

Keelud 

Viimastel aastatel on olnud juhtumeid, kus linnavalitsused vähemalt esialgu 
keelduvad andmast luba homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste 
inimeste õiguste eest seisvate rühmituste rahumeelsetele meeleavaldustele ja 
kogunemistele. 

Leedu: Vilniuse linnavalitsus keeldus 2007. aastal kahel korral andmast luba 
homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste avalikele üritustele. 
Korraldajad esitasid teisel juhul kaebuse, kuid kohtud lükkasid selle tagasi.124 

Läti: vestlustes kogutud teabe põhjal keelas linnavalitsus 2005. ja 2006. aastal 
Riias Pride’i rongkäigu.125 

Bulgaaria: Varna linnapea keelas 2005. aastal Pink Point teabekioski avamise. 
Korraldajad esitasid kaebuse diskrimineerimise vastase kaitse komisjonile, mis 
tunnistas Varna linnavalitsuse süüdi kaudses diskrimineerimises. Juhtum on 
apellatsioonimenetluse tõttu siiani lõplikult lahendamata.126 

Rumeenia: Bukaresti linnavalitsus keelas 2005. aastal mitmekesisusmarsi.127 

Poola: Varssavi linnavalitsus keelas 2004. ja 2005. aastal homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste „võrdsusmarsid”. 2005. aastal 
keelati sarnane üritus Poznanis.128 

Keelde on põhjendatud muu hulgas osalejate turvalisuse tagamise, kõlbluse 
rikkumise ning avaliku korra säilitamisega. Oluline on aga märkida, et 
mõningaid keelde ja muid piiranguid (nt Bukarestis, Varssavis ja Riias) on 
homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi esindavate 

124 E. Ziobiene (2008), Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual 
Orientation, Report on Lithuania, FRALEX Legal Report. Vt ka: kohtumised Leedu Geiliigaga 
(Leedu, 13. märts 2008) ja võrdõiguslikkust edendava ombudsmaniga (Leedu, 14. märts 2008). 

125 Kohtumised Lätis: Tiesībsarga birojs (ombudsmani büroo) (12. märts 2008) ning vabaühendus 
Mozaika (12. märts 2008). 

126 S. Kukova (2008), Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual 
Orientation, Report on Bulgaria, Fralex Legal Country Report. Vt ka: Kohtumine homo-, bi- ja 
transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi esindava vabaünendusega Gemini, 28. aprill 2008, 
ja diskrimineerimisevastase kaitse komisjoniga, 29. aprill 2008. 

127 Rumeenia olukorraaruanne ning kohtumine homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi 
inimesi esindava vabaühendusega ACCEPT (7. aprill 2008). 

128 M. Abramovicz (toim.) (2007), Bi- ja homoseksuaalsete inimeste olukord Poolas; 2005. ja 
2006. aasta aruanne, Varssavi: Poola homofoobiavastane liikumine ja assotsiatsioon Lambda 
Warsaw. 
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vabaühenduste, rahvusvahelise, kohtuotsuste, riiklike võrdõiguslikkust 
edendavate asutuste või ministrite survel ümber muudetud.129 

 

3. mai 2007. aasta otsuses kohtuasjas nr 1543/06: Baczkowski jt vs. Poola leidis 
Euroopa Inimõiguste Kohus, et võrdsusmarsside jms kogunemiste keelamisega 
Varssavis 2005. aastal rikuti Euroopa inimõiguste konventsiooni artikleid 11, 13 ja 
14.130 

 

Haldustakistused 

Vestlustes selgus, et haldustakistusi kasutati 2007. aastal Eestis, kus kohalik 
politsei ei soovinud teha Pride’i korraldajatega koostööd ning nõudis, et 
korraldajad palkaksid eraturvafirma.131 Korraldajad esitasid kaebuse 
õiguskantslerile. Õiguskantsler leidis, et Põhja Politseiprefektuur ei järginud 
rongkäigu korraldajatega koostööst keeldudes hea halduse tava norme.132 

Peale selle juhtis õiguskantsler tähelepanu asjaolule, et ehkki ametivõimud 
ilmselt tunnevad oma negatiivseid kohustusi, s.o kohustust rongkäiku mitte 
segada, ei teadnud nad oma positiivset kohustust tagada keskkond, kus on 
võimalik teostada kogunemisvabadust ja sellega seonduvaid õigusi (nt kaitstes 
meeleavaldajaid vastumeeleavaldajate eest). 133 

Küsitletute andmetel takistati 2008. aastal samamoodi mitmekesisusmarssi 
Rumeenias, kus politsei nõudis korraldajatelt liikluskorralduse kava 
esitamist.134 

Vastureaktsioonid 

Homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste meeleavaldustele, 
näiteks Pride’i rongkäikudele, on vastu peale riigiasutuste ka muud. 
Rahvusvaheline meedia teatas 2008. aasta suvel vägivaldsetest rünnakutest 

129 Rumeenia olukorraaruanne. M. Abramovicz (toim.) (2007), Bi- ja homoseksuaalsete inimeste 
olukord Poolas; 2005. ja 2006. aasta aruanne, Poola homofoobiavastane liikumine ja 
assotsiatsioon Lambda Warsaw, Varssavi. Kohtumised Lätis: Tiesībsarga birojs (ombudsmani 
büroo) (12. märts 2008) ning vabaühendus Mozaika (12. märts 2008). 

130 Vt http://www.icj.org/IMG/European_Compilation-web.pdf (26.11.2008). 
131 Kohtumine organisatsioonidega SEKÜ ja Diversity (Eesti, 10. märts 2008). 
132 Õiguskantsleri kantselei (09.2007) „Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava järgimiseks”, 

kiri politseiprefekt Raivo Kütile, lk 13. 
133 Õiguskantsleri kantselei (09.2007) „Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava järgimiseks”, 

kiri politseiprefekt Raivo Kütile, lk 13. 
134 Kohtumine organisatsiooniga ACCEPT (Rumeenia, 7. aprill 2008). 
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Tšehhi Vabariigi, Ungari ja Bulgaaria pealinnas toimunud Pride’i 
rongkäikudele. Meeleavalduste vastu on viimastel aastatel vägivalda kasutatud 
ka Rootsis, Poolas, Lätis, Eestis, Tšehhi Vabariigis, Ungaris, Rumeenias ja 
Bulgaarias.135 

„Mind 2003. aasta Pride’i rongkäigul peksnud neonatsid tabasid kümnesse, sest ma olen 
nii „blatte” [halvustav väljend Rootsi muu kui valge nahavärviga elaniku, nt araabia või 
ladina-ameerika päritolu elaniku kohta] kui ka homo. Nüüd arvan, et Pride’ist osavõtmine 
on tähtsam kui iialgi varem. Nii palju on homoseksuaalseid ja transsoolisi inimesi, kes ei 
julge rongkäigul osaleda. Minge välja tänavatele, näidake end!”136 (mees, Rootsi) 

Eespool loetletud riikide homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi 
inimesi esindavate vabaühenduste ning riiklike võrdõiguslikkust edendavate 
asutuste andmetel korraldab vastumeeleavaldusi tavaliselt mitu rühmitust, kes 
mõnikord sõlmivad omavahel strateegilise liidu ja kelle hulka võivad kuuluda 
fašistlikud ja neonatsistlikud, marurahvuslikud ja/või konservatiivsed õigeusu, 
katoliku või evangeelsete kristlaste rühmitused. 

Mitmel juhul on vastumeeleavaldajatega liitunud ka muid inimesi peale nende 
enda rühmituste liikmete, mille tulemuseks on suured avalikud meeleavaldused, 
mis nõuavad näiteks „surma sodomiitidele”137 ja kannavad loosungeid nagu 
„Gay Pride = Aids Pride”, „Peatage Lääne dekadents” või „Geid on nagu 
juudid – surm neile”.138 

Ühe näitena homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste avalike 
ürituste korraldajate probleemidest selgus 2005. aasta Poola uuringus, et 78% 
vastajatest olid vastu homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 
õigusele korraldada avalikke meeleavaldusi.139 

Välitöö tulemuste kohaselt teatas mitu homo-, bi- ja transseksuaalseid ning 
transsoolisi inimesi esindavat vabaühendust lisaks rongkäikude või marsside 
ründamisele ka osalejate turvalisusega seotud probleemidest enne ja eriti pärast 
Pride’i üritusi.140 Väidetavalt ei ole politsei suutnud või tahtnud osalejaid 
rünnakute eest kaitsta.141 

135 Teave riiklikest olukorraaruannetest. 
136 RFSL (2005), „Belonging”, http://www.rfsl.se/public/rfsl_belonging_2.pdf 6.2.2009). 
137 Rumeenia olukorraaruanne. 
138 S.P. Knudsen, „Gay Pride er vestlig decadence” in Dagbladet Information, 2.6.2008, 

http://www.information.dk/160136 (21.7.2008). 
139 Poola avaliku arvamuse uuringute keskus (2005), Acceptance of rights for gay and lesbian 

persons and social distance towards them, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2005/K_127-
05.PDF (21.7.2008). 

140 Kohtumised mitme vabaühendustega, nt RFSL (Rootsi, 5. märts 2008), Háttér Társaság a 
Melegekért (Ungari, 17. aprill 2008), Mozaika (Läti, 12. märts 2008). 

141 Kohtumised nt vabaühendustega ACCEPT (Rumeenia, 7. aprill 2008) ja Háttér Társaság a 
Melegekért (Ungari, 17. aprill 2008) ning Poola homofoobiavastase liikumisega (Poola, 17. 
märts 2008). 
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Arvukalt on näiteid poliitikutest, kes keelduvad Pride’i üritusi toetamast, kuid 
kui tegemist on võrdse kohtlemise eest otseselt vastutavate poliitikutega, on 
nende poliitiline sõnum eriti tugev. 2008. aasta mais keeldus Itaalia äsja 
ametisse määratud võrdsete võimaluste minister toetamast Rooma Gay Pride’i 
põhjusel, et homoseksuaalseid inimesi Itaalias enam ei diskrimineerita. Ta ei 
nõustunud Gay Pride’i korraldajate arvatava eesmärgiga anda samasoolistele 
elukaaslastele heteroseksuaalse abieluga võrdsed õigused. 

Arvestades ametiasutustepoolset kohtlemist, vastumeeleavalduste laadi ning 
homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste meeleavaldustega 
kaasnevat avalikku arutelu, on selge, et äärmuslased ei ole ainsad, kes 
ohustavad homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 
kogunemisvabadust meeleavalduste korraldamisel. Liikmesriigid, kus 
ametiasutused on keeldunud loa andmisest või vastumeelselt andnud loa homo-
, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste meeleavaldusteks, on 
suures osas samad, kus on toimunud vägivaldseid vastumeeleavaldusi. 

Homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste meeleavalduste 
keelamine, takistamine ning ründamine 

Viimasel viiel aastal on homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste 
inimeste avalikele meeleavaldustele kehtestatud keelde ja halduspiiranguid 
ning korraldatud nende vastu organiseeritud rünnakuid Bulgaarias, Eestis, 
Lätis, Poolas ja Rumeenias. Organiseeritud rünnakuid (kuid mitte keelde ega 
takistusi) on olnud Tšehhi Vabariigis, Ungaris, Itaalias ja Rootsis. 

Sedalaadi probleeme ei ole teadaolevalt esinenud Portugalis, Hispaanias, 
Prantsusmaal, Belgias, Saksamaal, Austrias, Slovakkias, Sloveenias, Maltal, 
Iirimaal, Ühendkuningriigis, Luksemburgis, Madalmaades, Kreekas, Taanis ja 
Soomes. 

Välitöö põhjal võib ära märkida Leedu, kus vaatamata mitmele katsele 
korraldada homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste avalikke 
üritusi ei ole kohalike omavalitsuste keeldude tõttu käesoleva aruande 
koostamise ajaks toimunud mitte ühtegi üritust.142 Küprosel ei ole homo-, bi- 
ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste üritusi korraldatud kunagi.143 

Ürituste toimumiskohtade kättesaadavus 

Homo-, bi- ja transseksuaalsetel ning transsoolistel inimestel ja neid esindavatel 
organisatsioonidel on mõnes liikmesriigis ka probleeme koha leidmisega oma 
poliitilise või kultuuritegevuse jaoks. Kõikides liikmesriikides peale Küprose 
tegutsevad homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi esindavad 
vabaühendused oma kontorites või jagavad kontoriruume teiste 

142 Kohtumised Leedu Geiliigaga (Leedu, 13. märts 2008) ja võrdsete võimaluste ombudsmaniga 
(Leedu, 14. märts 2008). 

143 Kohtumine Küprose homovabadusliikumisega (Küpros, 10. aprill 2008). 
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vabaühendustega. Poliitiliseks, ühiskondlikuks või kultuuritegevuseks ruumide 
leidmine on mõnikord raske. Välitöö käigus selgus näiteks, et Leedu puudega 
inimeste vabaühendus keeldus oma ruume üürimast Leedu Geiliigale (LGL), 
sest nad ei soovinud homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi 
oma ruumidesse.144 

Sloveenia homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste liikumise 
kümnenda aastapäeva pidustused pidid toimuma Ljubljana lossis. Lossi rentnik 
tühistas ürituse, kui sai teada, et üritus on seotud homo-, bi- ja transseksuaalsete 
ning transsooliste inimestega.145 

Itaalias protestisid Milano lesbiorganisatsioonid 2005. aastal Milano provintsi 
otsuse vastu, milles mõni päev enne rahvusvahelist lesbiseminari keelduti 
ürituse jaoks ruume pakkumast. Homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste organisatsioonidel ei võimaldatud osa võtta 
pereteemalisest valitsuskonverentsist, mille 2007. aasta mais korraldas 
perekonnaministeerium. Peale selle kuuluvad paljud teatrid, kinod ja muud 
avalike arutelude korraldamiseks kasutatavad kohad Itaalias katoliku kirikule 
ning see ei ole lubanud korraldada neis homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste õigusi käsitlevaid üritusi.146 

Kokkuvõte 

Enamikus liikmesriikides on homo-, bi- ja transseksuaalsetel ning transsoolistel 
inimestel võimalus teostada vabalt oma kogunemisvabaduse õigust. Viimastel 
aastatel on aga keelud või haldustakistused tõkestanud homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste rahumeelsete avalike 
meeleavalduste korraldamist mõnes liikmesriigis (Eesti, Läti, Leedu, Poola, 
Rumeenia ja Bulgaaria). Kui Leedu välja arvata, on homo-, bi- ja 
transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi esindavatel vabaühendustel siiski 
õnnestunud hiljem oma üritused nimetatud liikmesriikides korraldada. 

Mõnes liikmesriigis ei ole ametiasutused ka suutnud või soovinud tagada 
homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste avalike 
meeleavalduste osalejate ohutust paremäärmuslike, rahvuslastest, 
konservatiividest ja/või usklike vastumeeleavaldajate rünnakute eest. Viimase 
viie aasta jooksul on rünnakuid toimunud Rootsis, Eestis, Lätis, Poolas, 
Tšehhi Vabariigis, Ungaris, Itaalias, Rumeenias ja Bulgaarias. 

Vestlustes teatasid homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi 
esindavad vabaühendused ka seda, et mõnes riigis võib esineda probleeme 

144 Kohtumised Leedu Geiliigaga (Leedu, 13. märts 2008) ja võrdsete võimaluste ombudsmaniga 
(Leedu, 14. märts 2008). 

145 Sloveenia olukorraaruanne. 
146 Itaalia olukorraaruanne ning kohtumine organisatsioonidega Arcigay ja Arcilesbica, 5. märts 

2008. 

 65 

                                                      

Veri
fits

ee
rim

ata
 tõ

lge



homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste tegevuse jaoks 
ruumide leidmisega.147 

147 Andmed vestlustest Itaalias, Leedus ja Sloveenias. 
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Tööturg 
Käesolev jaotis käsitleb mitmesuguseid küsimusi, mis on seotud seksuaalse 
sättumuse alusel diskrimineerimisega tööturul, täpsemalt homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste nähtamatust, nende õiguste 
teostatavust tööturul, tõendeid töökohas kogetud diskrimineerimise ja 
homofoobia kohta, tööturul diskrimineerimise ulatust ning tööandjate suhtumist 
ning kohustusi homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste töötajate ees. 

Homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste avatus versus 
nähtamatus 

Kõikides liikmesriikides küsitletud homo-, bi- ja transseksuaalseid ning 
transsoolisi inimesi esindavad vabaühendused väitsid, et paljud homo- ja 
biseksuaalsed inimesed jäävad tööturul nähtamatuks. Sama tulemuse andsid 
kõigis 27 liikmesriigis toimunud vestlused riiklike võrdõiguslikkust edendavate 
asutuste ja riigiasutustega.148 Nagu komisjon on märkinud, „kajastub 
diskrimineeritav rühm vaevu riiklikus statistikas ega soovigi alati selles 
kajastuda… Meile öeldi, et seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimine 
toimub pärast töölevõtmist ja isiku sättumuse kas tahtlikku või tahtmatut 
avalikuks tulekut.”149 

Ühingu ILGA-Europe aruande150 kohaselt ei ole 42% homo- ja biseksuaalseid 
vastajaid töökohas oma seksuaalset sättumust avalikustanud. Seksuaalse 
sättumuse varjamise otsuse üks ajendeid on 66% vastajate puhul hirm 
surveavalduste ees. 

Rootsi uuringust151, mille viis läbi riiklik tööelu instituut (Arbetslivsinstitutet), 
selgus, et 50% homo-, bi- ja transseksuaalsetest vastajatest ei olnud töökohas 
oma seksuaalset sättumust avalikustanud. Nendest 40% vältisid töökaaslastega 
seltsimist, kartes oma sättumuse avalikuks tulekut. 

Saksamaa uuringus,152 milles küsitleti 2230 homoseksuaalset töötajat, ilmnes 
samasugune seaduspära: 52% homoseksuaalsetest töötajatest kas ei 

148 Kohtumised homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi esindavate 
vabaühenduste, riiklike võrdõiguslikkust edendavate asutuste ning riigiasutustega kõikides 
liikmesriikides, märts–mai 2008. 

149 Euroopa Komisjon, „The Fight against Discrimination and the Promotion of Equality. How to 
Measure Progress Done”, lk 62, 
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/stud/measprog08_en.pdf 
(16.12.2008) 

150 S. Quinn ja E. Paradis (2007), Going Beyond the Law: promoting equality in employment, 
ILGA-Europe. 

151Arbetslivsinstitutet (2003), Arbetsvillkor och utsatthet. Stockholm.  
152 D. Frohn (2007), „Out im Office?!” Sexuelle Identität, (Anti-)Diskriminierung und Diversity 

am Arbeitsplatz. Köln: Schwules Netzwerk NRW e.V. (toim.), rahastatud Nordrhein-
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avalikustanud töökaaslastele oma seksuaalset sättumust üldse või avalikustas 
selle vaid vähestele. Ülemustele või juhtkonnale avaldati oma sättumust palju 
harvem (65,1% ei avalikustanud oma sättumust üldse või avalikustasid selle 
vaid vähestele ülemustele või juhtkonna liikmetele). Teatavates valdkondades, 
näiteks sõjaväes ja kirikus, esineb seksuaalse sättumuse avalikustamist 
keskmisest palju vähem. 

Soome uuringus153 selgus, et homo- ja biseksuaalsed töötajad on teiste 
vähemustega võrreldes erilises olukorras sellepoolest, kuidas nende sättumuse 
avalikuks tulek mõjutab nende tööelu. Ühe seksuaalse sättumuse töökohas 
saladuses hoidmise peamise põhjusena osutati kartusele töökoha pärast. Teise 
Soomes läbi viidud uuringu154 kohaselt kasutavad homo-, bi- ja 
transseksuaalsed ning transsoolised inimesed oma sättumuse varjamiseks 
tavaliselt teatavaid strateegiaid, näiteks muudetakse kõneainet või 
eemaldutakse vestlusest töökaaslastega.  

 

Rootsi homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 
esindusorganisatsiooni RFSL esindaja märkis: „Võib olla tunne, et pead 
küsimustele vastama ebamääraselt, ja lõpuks muutud sa teistega võrreldes 
halliks inimeseks. Sedasi ei saa sinust kindlasti meeskonna liiget, nii et su töö 
sotsiaalne külg jääb sinu jaoks täiesti ära. Ja lõppude lõpuks veedame 
kolmandiku oma elust töökohas, nii et meeskonda kuulumine on väga oluline.” 
156 

Uurimustööd näitavad, et sellisel pideval laveerimisel tööelus on omad 
tagajärjed. Rootsis läbi viidud uuring157 näitas, et seksuaalse sättumuse 
varjamisega töökohas seonduvad terviseriskid, ning Ühendkuningriigi 

Westfaleni liidumaa põlvkondadevaheliste, perekondade, naiste ja integratsiooni küsimuste 
ministeeriumi vahenditega. 

153 J. Lehtonen ja K. Mustola (toim.) (2004), „Straight people don’t tell, do they…? Negotiating 
the boundaries of sexuality and gender at work”, tööministeeriumi uurimusaruanded 2b/04. 

154 M. Kaskissari (2004), „Young Lesbian and Bisexual Women and their coping at work”. - J. 
Lehtonen, K. Mustola (toim.) (2004), „Straight people don’t tell, do they…? Negotiating the 
boundaries of sexuality and gender at work”, tööministeeriumi uurimusaruanded 2b/04. 

155 J. Lehtonen ja K. Mustola (toim.) (2004), „Straight people don’t tell, do they…? Negotiating 
the boundaries of sexuality and gender at work”, tööministeeriumi uurimusaruanded 2b/04. 

156 RFSL (2007), Open Up Your Workplace: challenging homophobia and hetero-normativity, lk 
19. Stockholm. 

157 Arbetslivsinstitutet (2003), „Arbetsvillkor och utsatthet”, avaldatud: 
http://www.rfsl.se/public/hobi_almedalen2003.pdf (6.2.2009). 

„Olen sageli mõelnud, et kui meil on noortest tütarlastest patsiendid, siis arvatavasti ei 
antaks neid hiljem enam minu hoole alla ja mind ei edutataks kunagi vanemõeks. 
Arvatavasti mõeldaks, et ma olen pedofiil või midagi seesugust. Mul on selline tunne, 
et mis kõik küll juhtuks, kui see praegu avalikuks tuleks.”155 (naine, 31, Soome). 
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uuringus158 selgus, et homo-, bi- ja transseksuaalsed töötajad on enda arvates 
tööl viljakamad siis, kui nad on oma seksuaalse sättumuse avalikustanud. 

Õiguste teostatavus tööturul 

Võrdse tööalase kohtlemise direktiiv159 keelab nii otsese kui ka kaudse 
diskrimineerimise, samuti ahistamise seksuaalse sättumuse alusel nii era- kui ka 
avalikus sektoris töötamisel ja töölevõtmisel. Keeld kehtib seoses töölesaamise, 
füüsilisest isikust ettevõtjaks hakkamise või kutsealale pääsemise tingimustega, 
kutsenõustamise ja kutseõppe saamisega, töölevõtu- ja töötingimustega, samuti 
töötajate või tööandjate organisatsioonidesse kuulumisega või kaasamisega. 
Euroopa Liidu liikmesriigid pidid direktiivi rakendama 2. detsembriks 2003. 
Sellegipoolest on rakendamine olnud liikmesriikide lõikes erinev.160 

Vestlustes riiklike võrdõiguslikkust edendavate asutuste ning homo-, bi- ja 
transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi esindavate vabaühendustega selgus, 
et see, kuidas homo-, bi- ja transseksuaalsed ning transsoolised inimesed 
teostavad oma õigusi ning otsivad abi diskrimineeriva kohtlemise korral, on 
probleem kõigis 27 liikmesriigis. 

Kui homo-, bi- või transseksuaalset või transsoolist inimest diskrimineeritakse, 
on hädavajalik, et tal oleks võimalus diskrimineerija peale kaevata. Arvestades 
homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste võimalusi teostada 
oma mittediskrimineerimise õigust, on seega eriti oluline riikliku 
võrdõiguslikkust edendava asutuse olemasolu, mis käsitleb seksuaalse 
sättumuse alusel diskrimineerimise peale esitatud kaebusi. Paljudes 
liikmesriikides sellist asutust aga lihtsalt ei ole. 

Kaardil on kujutatud, kus 27 liikmesriigist on olemas riiklik võrdõiguslikkust 
edendav asutus, kelle pädevusse kuuluvad seksuaalse sättumuse alusel 
diskrimineerimise küsimused. 

Riiklikud võrdõiguslikkust edendavad asutused 

158 Stonewall (2008), Serves You Right. Lesbian and gay people’s expectations of discrimination. 
159 Nõukogu direktiiv 2000/78/EÜ (27.11.2000). 
160 Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (2008), Homofoobia ja diskrimineerimine seksuaalse 

sättumuse ja soolise identiteedi alusel Euroopa Liidu liikmesriikides: 1. osa – õiguslik analüüs, 
lk 36–52. 
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 Insert translation  Insert translation 
Country Results Riikide tulemused Lithuania Leedu 
The Netherlands  Madalmaad  Italy Itaalia 
Sweden Rootsi Finland Soome 
Denmark Taani Portugal Portugal 
Austria Austria Slovenia Sloveenia 
Belgium Belgia Estonia Eesti 
Spain Hispaania Hungary Ungari 
Germany Saksamaa Slovakia Slovakkia 
Luxembourg Luksemburg Bulgaria Bulgaaria 
France Prantsusmaa Greece Kreeka 
United Kingdom Ühendkuningriik Cyprus Küpros 
European Union (27) Euroopa Liit (27) Latvia Läti 
Ireland Iirimaa Romania Rumeenia 
Czech Republic Tšehhi Vabariik Malta Malta 
Single Equality Body Ühtne võrdõiguslikkust edendav asutus 
Moving towards a Single Equality Body Ühtne võrdõiguslikkust edendav asutus loomisel 
No Equality Body addressing discrimination on ground of sexual 
orientation 

Seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimise küsimustes pädev 
võrdõiguslikkust edendav asutus puudub 

 
 
Valitseb üldine suund ühtse võrdõiguslikkust edendava asutuse mudeli suunas, 
mis on pädev käsitlema mis tahes diskrimineerimist. Kõnealune mudel on 
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kasutusel juba 18 liikmesriigis(Austria, Belgia, Bulgaaria, Iirimaa, Kreeka, 
Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Prantsusmaa, Rumeenia, 
Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Taani, Ungari ja Ühendkuningriik). Kuigi 
üheksas liikmesriigis ei olnud käesoleva aruande koostamise ajal riiklikku 
võrdõiguslikkust edendavat asutust, mis on pädev käsitlema diskrimineerimist 
seksuaalse sättumuse alusel, on neist kolmes võetud suund selle loomisele 
(Eesti, Itaalia ja Portugal). 

Üksnes Rootsis on olnud asutus, mille pädevusse on kuulunud konkreetselt 
seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimise küsimused, nimelt HomO – üks 
neljast võrdõiguslikkust edendavast ombudsmanist. Alates 1. jaanuarist 2009 
ühendati aga seksuaalse sättumuse ja muudel alustel diskrimineerimise 
küsimustega tegelevate ombudsmanide institutsioonid ühtseks Rootsi 
võrdõiguslikkust edendavaks ombudsmaniks. Uus ombudsman lähtub oma 
tegevuses uuest diskrimineerimisseadusest, mis vahetab välja seitse eraldi 
diskrimineerimisteemalist õigusakti.161 Kokkuvõtteks on järgmise aasta või 
kahe pärast juba 22 liikmesriiki, kus on olemas ühtne võrdõiguslikkust edendav 
asutus, mis on pädev käsitlema mis tahes diskrimineerimist. 

Üheksas liikmesriigis ei ole võrdõiguslikkust edendavat asutust, mis oleks 
pädev seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimise küsimustes (Tšehhi 
Vabariik, Taani, Eesti, Hispaania, Itaalia, Malta, Poola, Portugal ja 
Soome). Neist viies võib ombudsmani institutsioon olla pädev vastu võtma 
kaebusi seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimise kohta (Tšehhi 
Vabariik, Eesti, Hispaania, Poola ja Soome). Seda liiki ombudsmanide 
institutsioonidel ei ole aga kõiki volitusi, mis rassilise võrdõiguslikkuse 
direktiivis nähakse ette riiklikele võrdõiguslikkust edendavatele asutustele. 

Andmed diskrimineerimise kohta 

Diskrimineerimise kohta esitatud kaebuste ametlikku statistikat on vähe. 
Kümnes liikmesriigis (Austria, Eesti, Küpros, Leedu, Läti, Madalmaad, 
Rootsi, Rumeenia, Tšehhi Vabariik ja Ungari) koostatakse kaebuste kohta 
statistikat. Järgmises tabelis on esitatud igas riigis laekunud kaebuste arv ja 
tuvastatud diskrimineerimiste koguarv162:  

161 Võrdõiguslikkust edendav ombudsman peab tagama, et mitte üheski ühiskonna valdkonnas ei 
esineks diskrimineerimist soo, transsoolise identiteedi või väljendumise, rahvuse, usutunnistuse 
või muude veendumuste, puude, seksuaalse sättumuse või vanuse tõttu. Ombudsman edendab 
veelgi võrdseid õigusi ja võimalusi, teostab järelevalvet diskrimineerimisseaduse järgimise üle, 
käsitleb isikute kaebusi ning edendab võrdsust nõu ja hariduse andmise teel. 
http://www.homo.se/o.o.i.s/1210 (23.10.2008). 

162 Allikas: FRALEXi riikide õigusaruanded; Rootsi andmete allikas: Rootsi seksuaalse sättumuse 
alusel diskrimineerimise küsimustega tegelev ombudsman. 
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Riik 

Seksuaalse sättumuse alusel 
diskrimineerimise kohta 
esitatud kaebuste koguarv – 
võrdõiguslikkust edendav 
asutus, kohtud jms (2007) 

163 

2007. aastal 
võrdõiguslikkust edendava 
asutuse, kohtute jms poolt 
tuvastatud 
diskrimineerimiste 
koguarv (2007)164 

Austria 45 0 
Tšehhi Vabariik 1 1 
Küpros 1 Menetlus kestab 
Eesti 1 0 
Ungari 2 0 
Läti 12 1 
Leedu 18 1 
Madalmaad 6 3 
Rumeenia 7 1 
Rootsi 62 6165 

 

Vestlustes riiklike võrdõiguslikkust edendavate asutuste ning homo-, bi- ja 
transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi esindavate vabaühendustega rõhutati 
kõigis 27 liikmesriigis asjaolu, et vaatamata Euroopa Liidu õigusaktide 
rakendamisele ja ülevõtmisele riigi õigusaktidesse kogu Euroopa Liidus on 
tõendatud diskrimineerimisasjade arv märkimisväärselt väike.  

163 Kaebused hõlmavad kõiki diskrimineerimise sotsiaalseid valdkondi (tööhõive, haridus, eluase, 
kaubad ja teenused jms).  

164 2007. aastal esitatud kaebuste arv ei pruugi vastata 2007. aastal tuvastatud diskrimineerimiste 
arvule, sest mõned otsused tehakse kaebuse esitamisele järgneval aastal.  

165 Oluline on märkida, et kuus asja on üksnes sellised, mille puhul leiti piisavaid tõendeid 
diskrimineerimise kohta ja tehti otsus, mis kinnitas neid tõendeid. Ülejäänud 56 asjas rikkumist 
ei tuvastatud. See ei pruugi tähendada, et diskrimineerimist ei esinenud, vaid ainult seda, et 
näiteks väidetava diskrimineerimise kohta esitatud tõendid olid ebapiisavad. 

Nagu ütles homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi esindava 
vabaühenduse Mozaika esindaja vestlusel: „Üldiselt ei avalikusta inimesed töökohas 
oma seksuaalset sättumust, ei tea oma õigusi ning soovivad vältida avalikku 
tähelepanu. Probleem on ka omaksvõetud homofoobias; Läti ühiskond on niivõrd 
homofoobne, et homo-, bi- ja transseksuaalsed ning transsoolised inimesed arvavad 
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Lätis väidavad ombudsmani büroo ning homo-, bi- ja transseksuaalseid ning 
transsoolisi inimesi esindav vabaühendus Mozaika, et diskrimineerimist 
käsitlevaid kohtuasju on vähe mitmel põhjusel, näiteks sellepärast, et homo-, 
bi- ja transseksuaalsed ning transsoolised inimesed ei soovi kohtuasjaga 
kaasnevat avalikku tähelepanu ning diskrimineerimisprobleeme tuntakse harva 
ära.167 

 

Poola homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi esindav 
homofoobiavastane liikumine märkis vestlusel, et homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste jaoks kätkeb kaebuse esitamine 
töökoha kaotamise ohtu.168 Arvestades Poola suhteliselt suurt tööpuudust, 
kardavad homo-, bi- ja transseksuaalsed ning transsoolised töötajad 
tagakiusamist ning arvatakse, et tööandja vastu kaebuse esitamine vähendab 
uue töö leidmise võimalusi.169 Iirimaa võrdõiguslikkust edendava asutuse (The 
Equality Authority) esindaja teatas vestlusel, et avaliku tähelepanu pelgamise 
tõttu loobuvad kaebuse esitamisest isegi inimesed, kes on oma õigustest vägagi 
teadlikud.170 

Kreekas näitas piiratud ulatuses läbi viidud diskrimineerimisteemaline 
katseuurimus,171 et igale neljandale tööandjale oli vastumeelne kutsuda 
töövestlusele kandidaate, kes talle teadaolevalt või eeldatavalt olid 
homoseksuaalsed („homoseksuaalseks tembeldatud”). Meestöötajate puhul 
oli see osakaal suurem (iga kolmas).  

166 Kohtumine organisatsiooniga Mozaika (Läti, 12. märts 2008). 
167 Kohtumine ombudsmani büroo ja organisatsiooniga Mozaika (Läti, 12. märts 2008). 
168 Kohtumine homofoobiavastase liikumisega , (Poola, 17. märts 2008).  
169 Kohtumine homofoobiavastase liikumisega , (Poola, 17. märts 2008).  
170 Kohtumine Iirimaa võrdõiguslikkust edendava asutusega Equality Authority (Iirimaa, 4. 

aprill). 
171 Drydakis Nick (2007), Dual Life for Equal Labour? Sexual Orientation Discrimination in the 

Greek Labour Market, Department of Economics, University of Crete, B.E.N.E.Tec, 
http://www.soc.uoc.gr/econ/wpa/docs/Sexual_Orientation_Discrimination_in_Greece_Drydaki
s.pdf (11.9.2009). 

endast ka ise halvasti.”166 
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Hea tava: Prantsusmaal on diskrimineerimisvastase võitluse ja 
võrdõiguslikkuse riiklik asutus (HALDE) välja töötanud ja sadadele 
Prantsusmaa ettevõtetele välja jaganud mitmekesisuse harta (la charte de 
la diversité) , mis suurendab teadlikkust ja mobiliseerib peamisi 
sidusrühmi läbi vaatama oma tavasid kõnealuses valdkonnas.173 

Austrias Viinis vallandas ühistranspordiettevõtja trammijuhi, keda 
töökaaslased olid juba aastaid kiusanud. Töötaja kaebas ettevõtja kohtusse 
ja võitis esimeses astmes Viini tööstuskohtus. Transpordiettevõtja on 
otsuse edasi kaevanud ja asi on apellatsioonikohtus lõpetamata.174 

Homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi esindavate 
vabaühenduste antud teavet toetavad uurimuste tulemused. Põhja-Iirimaad 
(Ühendkuningriik) ja Iirimaad hõlmavas uuringus,175 milles küsitleti homo- 
ja biseksuaalseid inimesi, vabaühendusi ning võrdõiguslikkust edendavaid 
asutusi, tehti järeldus, et „kõik potentsiaalsed kaebuste esitajad kogevad 
kaebuste kindlakstegemisel ja esitamisel teatavaid takistusi, millest paljud on 
homo- ja biseksuaalsete inimeste jaoks raskemad.” Sellised takistused on 
näiteks tagakiusamise, vallandamise ja homofoobia või diskrimineerimise 
kartus. 

Eurobaromeetri uuring viitas ka sellele, et asjakohastest 
diskrimineerimisvastastest õigusaktidest teatakse väga vähe. Peaaegu pool 
(45%) Euroopa Liidu kodanikest arvab, et seadusi, mis keelaksid uue töötaja 
töölevõtmisel seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimise, ei ole olemas.176 

Töökohas kogetud diskrimineerimine ja homofoobia 

172 Kohtumine organisatsioonidega Inter LGBT ja L’Autre Cercle (Prantsusmaa, 10. märts 2008). 
173 Vt http://www.charte-diversite.com (7.2.2009).  
174 Vt: http://wien.orf.at/stories/270683 (10.1.2009). 
175 J. Walsh, C. Conlon, B. Fitzpatrick and U. Hansson (2007), Enabling Gay, Lesbian and 

Bisexual Individuals to Access their Rights under Equality Law. Dublin; Belfast: Equality 
Authority and Equality Commission for Northern Ireland, lk 4. 

176 Eurobaromeeter 263 (2007), http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_en.pdf 
(12.1.2009). 

Prantsusmaal toimunud vestlustel rääkisid homo-, bi- ja transseksuaalseid ning 
transsoolisi inimesi esindavad vabaühendused Inter LGBT ja L’Autre Cercle, et sõna 
„diskrimineerimine” ja seksuaalse sättumuse vahel „puudub side”: 
„„Diskrimineerimise” puhul mõtlevad inimesed automaatselt soo ja rassi või rahvuse 
peale; muude aluste, sealhulgas seksuaalse sättumuse peale ei tule peaaegu mitte 
keegi.”172 
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Sidusrühmade e-küsitlus sisaldas küsimust avalikult homo-, bi- või 
transseksuaalsete või transsooliste inimeste töövõimaluste kohta võrreldes 
heteroseksuaalsetega. Vastajatest 43% arvas, et avalikult homo- või 
biseksuaalsete inimeste võimalused oleksid heteroseksuaalsetega võrreldes 
„ebavõrdsed” või „mõnevõrra ebavõrdsed”. 51% arvas, et homo-, bi- või 
transseksuaalsetel inimestel oleksid „mõõdukalt võrdsed võimalused” või „üsna 
võrdsed võimalused” ning ainult 6%, et avalikult homo- või biseksuaalsel 
inimesel oleksid võrdsed võimalused. Vastuses küsimusele avalikult 
transsoolise inimese töövõimaluste kohta vastas aga 71%, et sellistel inimestel 
oleksid töö leidmisel „ebavõrdsed” või „mõnevõrra ebavõrdsed” võimalused. 

Töökohal saadavaid kogemusi käsitlev uurimistöö 

E-küsitluse ja vestluste tulemused korreleeruvad mitmes liikmesriigis, näiteks 
Belgias,177 Saksamaal,178 Rootsis,179 Slovakkias,180 Iirimaal,181 Taanis,182 
Ungaris,183 Soomes184 tehtud uurimuste tulemustega. Kokkuvõtlikult näitavad 
need uurimused, et homo-, bi- ja transseksuaalsed ning transsoolised inimesed 
kogevad diskrimineerimist ja homofoobiat töökohas nii otsese kui ka kaudse 
diskrimineerimisena (töö leidmisel, vallandamisel ja edutamata jätmisel); 
ebavõrdset kohtlemist tunnustamise, nõutavate töötulemuste, edutamise, 
koolituse, palga ja/või puhkuse valdkonnas; ahistamist töökaaslaste alandavate 
või halvustavate ütluste, mõnitamise või solvangute, töökaaslaste mõnitava 
keelekasutuse, narrimise, naeruvääristamise, tagarääkimise ja kuulujuttude 
vormis; samuti ühemõtteliselt seksuaalseid märkusi ja sotsiaalset eraldatust. 

177  Social and Economic Council Flanders (SERV), „Holebi’s en de arbeidsmarkt”, SERV 2005; 
John Vincke, Alexis Dewaele, Wim Van den Berghe and Nele Cox, „Zzzip – een statistisch 
onderzoek met het oog op het verzamelen van basismateriaal over de doelgroep holebi’s”, 
Gent 2006. 

178 D. Frohn (2007), „Out im Office?!” Sexuelle Identität, (Anti-)Diskriminierung und Diversity 
am Arbeitsplatz. Köln: Schwules Netzwerk NRW e.V. (toim.), rahastatud Nordrhein-
Westfaleni liidumaa põlvkondadevaheliste, perekondade, naiste ja integratsiooni küsimuste 
ministeeriumi vahenditega.  

179  Arbetsvillkor och utsatthet, Arbetslivsinstitutet 2003. 
180  P.Jójárt, M. Šípošová ja A. Daučíková (2002), aruanne homo- ja biseksuaalsete inimeste 

diskrimineerimise kohta Slovakkias, arhiiv, Bratislava. 
181  The Equality Authority (2002), Implementing Equality for Lesbians, Gays and Bisexuals. 

Dublin. 
182 Uuringu teostas Ugebrevet A4 nimel CATINÉT Research. Tulemused avaldatud: Ugebrevet 

A4, 8. august 2005 (A.F. Thøgersen, S. Kudahl). 
183 J. Takács, L. Mocsonaki ja T. P. Tóth, „A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű 

(LMBT) emberek társadalmi kirekesztettsége Magyarországon” (Homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste sotsiaalne tõrjutus Ungaris), Budapest: MTA 
SZKI 2007. Ungaris hiljuti tehtud uuring (Takács, Mocsonaki ja Tóth 2008) näitas, et üle 
kolmandiku homo-, bi- ja transseksuaalsetest ning transsoolistest vastajatest kogeb töökohas 
diskrimineerimist ja eelarvamuslikkust. 

184  J. Lehtonen ja K. Mustola (toim.) (2004), „Straight people don’t tell, do they…?” 
Negotiating the boundaries of sexuality and gender at work. Tööministeeriumi 
uurimusaruanded 2b/04. 
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Seksuaalse sättumuse avalikustamata jätmise tõttu võib seksuaalse sättumuse 
alusel diskrimineerimine olla nähtamatu, kuid diskrimineerimist kogevad ka oma 
sättumust varjavad homo-, bi- ja transseksuaalsed ning transsoolised inimesed. 
Slovakkias185 korraldatud uurimus näitas, et kuigi paljud homo- ja biseksuaalsed 
inimesed varjavad töökohas oma seksuaalset sättumust, on üle 25% neist kogenud 
ahistamist. Rootsis esitas Skåne läänis haiglas töötav mees seksuaalse sättumuse 
alusel diskrimineerimise küsimustega tegelevale ombudsmanile (HomO) kaebuse 
oma tööandja peale seoses tööelus seksuaalse sättumuse alusel 
diskrimineerimisega, sest pärast seda, kui ta oli tööl oma homoseksuaalsuse 
avalikustanud, laimasid töökaaslased teda, tegid halvustavaid märkusi ja lihtsalt 
kiusasid teda mitme aasta jooksul. Mees rääkis sellest ülemusele, kuid paraku 
tulemuseta. Ombudsman pöördus Rootsi munitsipaaltöötajate liidu poole, kuhu mees 
kuulus, ning liit esindas teda läbirääkimistes tööandjaga, kes tunnistas, et oli jätnud 
täitmata oma reageerimiskohustuse. Kaebajale mõisteti hüvitiseks üle 30 000 Rootsi 
krooni (ligikaudu 3000 eurot).186  

 

Hea tava: nelja EQUAL-projekti – Prantsusmaa (Deledios), Leedu (Open 
and Safe at Work), Sloveenia (Partnership for Equality) ja Rootsi (Beneath 
the Surface) – koostöös loodi riikidevaheline võrdõiguslikkuskoostöö 
võrgustik TRACE – Transnational Cooperation for Equality187, mille 
eesmärk on võidelda diskrimineerimise ja ebavõrdsuse vastu homo- ja 
biseksuaalsete inimeste tööhõives. Open Up Your Workplace: Challenging 
Homophobia and Hetero-normativity on raamat, mis koosneb võrgustiku 
TRACE kogutud kogemustest ja praktilistest nõuannetest ning milles 
uuritakse, kuidas normid ja eelarvamused töökohas toimivad ning kuidas 
neid muuta.188 

Diskrimineerimise ulatus 

Mitu uuringut on tehtud eesmärgiga määrata kindlaks, mis ulatuses homo-, bi- 
ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi tööturul diskrimineeritakse. 
Käesolevas jaotises on esile tõstetud Prantsusmaal, Rootsis, Taanis, Ungaris 
ja Ühendkuningriigis tehtud uuringud, mis näitavad diskrimineerimise ja 
tajutud diskrimineerimise ulatust. 

Prantsusmaal näitas organisatsiooni L’Autre Cercle korraldatud üleriiklik 
arvamusküsitlus, et 42% homoseksuaalseid inimesi ei ole oma ettevõttes 
nähtavad, aastaaruandes SOS Homophobie (2007) loetletud 

185 Paula Jójárt, Marianna Šípošová ja Anna Daučíková, aruanne homo- ja biseksuaalsete inimeste 
diskrimineerimise kohta Slovakkias, arhiiv, Bratislava 2002. 

186 Vt www.homo.se (19.0.2008) (6. novembri 2000. aasta otsus asjas nr 103/99). 
187 Vt http://www.atviri.lt/index.php/about_trace__transnational_cooperation/about_trace/1277 

(22.10.2008). 
188 Vt http://www.atviri.lt/index.php/about_trace__transnational_cooperation/publications/1822 

(22.10.2008). 
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homofoobiajuhtumitest 16% on aga seotud tööga. Rootsis näitas riikliku tööelu 
instituudi (Arbetslivsinstitutet) korraldatud uuring,189 et 30% homo- ja 
biseksuaalsete naiste väitel olid homo- ja biseksuaalseid inimesi alandavad 
märkused töökohas tavalised.190 Taanis näitas homoseksuaalsete töötajate 
seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimise uuring, et diskrimineerimist 
seksuaalse sättumuse alusel oli töökohal kogenud 39% vastanutest.191 Ungari 
sotsioloogiainstituut analüüsis hiljuti 150 diskrimineeritu juhtumikirjeldusi ja 
viis läbi uuringu, mis näitas, et üle kolmandiku homo-, bi- ja 
transseksuaalsetest ning transsoolistest vastajatest oli töökohas kogenud 
diskrimineerimist ja eelarvamuslikkust.192 Ühendkuningriigis ametiühingu 
UNISON korraldatud küsitluses193 vastas 52% homo-, bi- ja transseksuaalsetest 
ning transsoolistest liikmetest, et neid on seksuaalse sättumuse tõttu 
diskrimineeritud. 

Ühes teises Ühendkuningriigi uuringus,194 mille korraldas Stonewall ja milles 
küsitleti 1658 homo- ja biseksuaalset inimest kogu Suurbritannias, selgus, et 
20% vastajatest oli oma seksuaalse sättumuse pärast kogenud kiusamist 
töökaaslaste poolt. Peale selle ilmnes uuringust, et teatavates rühmades, näiteks 
oskus-, pooloskus- ja lihttööliste hulgas, kogevad homoseksuaalsed töötajad 
kiusamist 50% suurema tõenäosusega kui kõrgemal ametikohal juhtiv-, haldus- 
või kontoritöötajad. 

Osutatud uuringute andmetel on seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimist 
kogenute osakaal lubamatult suur. Lisaks on põhjust oletada, et kuna homo-, bi- 
ja transseksuaalsed ning transsoolised töötajad varjavad oma seksuaalset 
sättumust või soolist identiteet või jätavad selle avalikustamata, moonutavad 
need tulemused osaliselt probleemi tegelikku ulatust. 

Tööandjate suhtumine ning kohustused homo-, bi- ja transseksuaalsete 
ning transsooliste töötajate ees 

Euroopa Liidu diskrimineerimisvastased õigusaktid kohustavad tööandjaid 
tagama töötajatele kaitse diskrimineerimise eest ja võrdse kohtlemise 
seksuaalse sättumuse alusel. Sellegipoolest oli see kohustus vestlustes riiklike 
võrdõiguslikkust edendavate asutuste, riigiasutuste ning homo-, bi- ja 

189 Arbetsvillkor och utsatthet, Arbetslivsinstitutet 2003, Stockholm. 
190 Arbetsvillkor och utsatthet, Arbetslivsinstitutet 2003, Stockholm. 
191 Uuringu teostas Ugebrevet A4 nimel CATINÉT Research. Tulemused avaldatud: Ugebrevet 

A4, 8. august 2005 (A.F. Thøgersen, S. Kudahl). 
192 J. Takács, L. Mocsonaki ja T. P. Tóth, „A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű 

(LMBT) emberek társadalmi kirekesztettsége Magyarországon” (Homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste sotsiaalne tõrjutus Ungaris), Budapest: MTA 
SZKI 2007. 

193 UNISONi homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste liikmete uuring, seni 
avaldamata.� 

194 R. Hunt ja S. Dick (2008), „Serves You Right. Lesbian and gay people’s expectations of 
discrimination”, Stonewall. 
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transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi esindavate vabaühendustega harva 
teemaks. 

Ühendkuningriigi uuringus, mis käsitles võrdset tööalast kohtlemist 
reguleerivate õigusaktide mõju,195 leiti, et 34% homo- ja biseksuaalsete 
vastajate arvates on võrdset tööalast kohtlemist käsitlevate õigusaktide mõju 
olnud positiivne. 65% vastas, et pärast kõnealuste õigusaktide kehtestamist on 
nad rohkem valmis esitama probleemi tekkimisel kaebust.  

Hea tava: „Homoseksuaalsete töötajate võrdsus on meie ettevõtte võrdsuspõhimõtete lahutamatu osa. 
Tahame oma homoseksuaalsetele töötajatele pakkuda turvalist töökohta. Krahvkonna suurima tööandjana 
teame, et oleme eeskujuks ka teistele piirkonna tööandjatele.”196 (kõrgem haridusametnik, Denbighshire’i 
krahvkonnanõukogu, Ühendkuningriik). 

 

Need tulemused tõstavad esile juhtkonna rolli. Saksamaa uuringus selgus, et 
mitmekesisuse juhtimine ja vabameelsuskultuur (nt soodustuste pakkumine 
seoses elukaaslasega) mõjutavad homo- ja biseksuaalsete töötajate avatust ja 
heaolu.197 Küsitletud juhtisid tähelepanu asjaolule, et mitmekesisuspõhimõtete 
olemasolu ei pruugi veel diskrimineerimist ära hoida.198 Sellegipoolest võivad 
sellised põhimõtted olla esimene tähtis samm ettevõttes. 

ILGA-Europe aruande kohaselt leiavad õigusaktide täitmise survele reageerivad 
tööandjad üha enam ka seda, et mitmekesisuspõhimõtted tasuvad end 
majanduslikult ära.199 Näiteks Saksamaal toetab mitu rahvusvahelist ettevõtet 
(näiteks Ford, Schering ja Deutsche Bank) oma ettevõttes homo- ja 
biseksuaalsete töötajate võrgustike loomist ning pakub nii homo- ja 
biseksuaalsetele kui ka heteroseksuaalsetele töötajatele elukaaslasega seotud 
soodustusi.200  

195 Colgan, F., Creegan, C., McKerney, A. ja Wright, T. (dateerimata), Lesbian, Gay and Bisexual 
Workers: equality, Diversity and Inclusion in the Workplace: A Qualitative Research Study. 
Londoni Metropolitan University organisatsiooni ja võrdõiguslikkuse võrdleva uurimise keskus 
(COERC). 

196 Stonewall (2007), Sexual Orientation Employer Handbook, 3. tr, lk 8. 
197 D. Frohn (2007), „Out im Office?!” Sexuelle Identität, (Anti-)Diskriminierung und Diversity 

am Arbeitsplatz. Köln: Schwules Netzwerk NRW e.V. (toim), rahastatud Nordrhein-Westfaleni 
liidumaa põlvkondadevaheliste, perekondade, naiste ja integratsiooni küsimuste ministeeriumi 
vahenditega. 

198 Kohtumised vabaühendustega Cigale (Luksemburg, 7. aprill 2008), Arcigay ja Arcilesbica, 
(Itaalia, 5. märts 2008). 

199 S. Quinn, B. Hardt ja E. Paradis (2007), Going Beyond the Law: promoting equality in 
employment. ILGA- Europe report. 

200 S. Quinn, B. Hardt ja E. Paradis (2007), Going Beyond the Law: promoting equality in 
employment. ILGA- Europe report. 

 78 

                                                      Veri
fits

ee
rim

ata
 tõ

lge



• Hea tava: mitmekesisusprogrammid. Ühendkuningriigis käivitati 
2001. aastal programm „Stonewall Diversity Champions”, et viia 
kokku ettevõtteid, kes soovisid vähendada seksuaalse sättumuse 
alusel diskrimineerimist, jagada häid tavasid, võrrelda ja arendada 
ideid ning edendada mitmekesisust töökohas. Programmis osalevad 
ettevõtted on astunud mitmeid programmis visandatud samme – nii 
näiteks on nad kirjalikult vormistanud võrdõiguslikkuse ja 
mitmekesisuse põhimõtted, mis keelavad diskrimineerimise ning 
määratlevad seksuaalse sättumuse konkreetselt diskrimineerimise 
ühe alusena, ning nad on neid põhimõtteid edendanud. Osalevad 
ettevõtted on moodustanud muu hulgas homo- ja biseksuaalsete 
töötajate küsimustega tegeleva mitmekesisuse töörühma; nad on 
nõukogu/tippjuhtkonna tasandil määranud homo- ja biseksuaalsete 
inimeste küsimustega tegeleva juhtisiku ning loonud homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste võrgustikrühma, mis 
pakub töökohas tuge, nõustab ja juhendab.201 

 

Hea tava: Rootsi partnerlusprojekt All Clear viis kokku mitu organisatsiooni, kelle 
ühine eesmärk oli luua töökeskkond, kus valitseb seksuaalsest sättumusest 
sõltumatu üldine lugupidamine. Tööandjate organisatsioonid, liidud, homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste organisatsioonid ja linnavalitsus 
korraldasid koostöös seminare ja kursusi ning avaldasid mitmesuguseid trükiseid. 
Kolme aasta jooksul koolitati projekti raames ligikaudu 8000 liitude esindajat, 
tööandjat jt. Projekt lõppes 2007. aasta sügisel.202 

 

Hea tava: Sloveenia lesbiorganisatsioon ŠKUC LL tõi 2007. aastal välja 
telereklaami „Peatage homofoobia: turvaline töökoht kõigile”. Reklaamis 
näidati Sloveenia tuntud homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi 
inimesi töötamas. Reklaam oli eetris riigitelevisioonis ning teistel kohalikel 
ja kommertstelekanalitel.203 

Kokkuvõte 

Homo-, bi- ja transseksuaalsed ning transsoolised inimesed kogevad 
homofoobiat ja diskrimineerimist tööturul mitmel moel: otsese 
diskrimineerimise, ahistamise, tagakiustamise, naeruvääristamise ja sotsiaalse 
tõrjumisena. Homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 
nähtamatuse tõttu ning riiklikele võrdõiguslikkust edendavatele asutustele 
esitatud ametlike kaebuste suhtelise vähesuse tõttu ei ole homo- ja transfoobia 
ning diskrimineerimise tegelikku ulatust võimalik kindlaks määrata. Olukorda 

201 Vt http://www.stonewall.org.uk/workplace/1447.asp (18.2.2009). 
202 Vt http://www.frittfram.se/default.asp?lid=1 (22.10.2008). 
203 Vt http://www.ljudmila.org/lesbo/english.htm (22.10.2008). 
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seletab osaliselt homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 
üldiselt puudulik teadlikkus oma õigustest ning vastumeelsus avalikustada oma 
seksuaalset sättumust või soolist identiteeti kohtu- või muus vaidlusasjas. 

Paljusid töökohti ei peeta praegu homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste töötajate jaoks turvaliseks. Kuigi andmed on riikide lõikes 
erinevad, näitavad uuringud ja vestlused riiklike võrdõiguslikkust edendavate 
asutuste ning homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi 
esindavate vabaühendustega, et enamikule homo-, bi- ja transseksuaalsetele 
ning transsoolistele töötajatele on oma seksuaalse sättumuse või soolise 
identiteedi avalikustamine töökohas üldiselt vastumeelne või mõnevõrra 
vastumeelne. 

Homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste töötajate otsust selle kohta, 
kas töökohas end avalikustada, mõjutavad varasemad kogemused või 
homofoobia, diskrimineerimise ja vallandamise kartus ning töökohas valitsev 
õhkkond. Seksuaalse sättumuse varjamine mõjutab aga homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste töötajate tervist ja heaolu ning võib viia 
töötulemuste halvenemiseni. 

Juhtkonna roll ning mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise põhimõtete olemasolu 
või puudumine mõjutab seda, kui turvalise ja kaasavana tajuvad homo-, bi- ja 
transseksuaalsed ning transsoolised töötajad töökeskkonda. Võrdset tööalast 
kohtlemist käsitlevate õigusaktide olemasolu ning homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste töötajate hõlmamine nende õigusaktidega 
mõjutab diskrimineerimisjuhtumitest teatamise valmidust. 
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Haridus 
Käesolev jaotis käsitleb homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste 
noorte kiusamist ja ahistamist koolis ning selle mõju, samuti seksuaalse 
sättumusega seotud teemade nähtamatust koolide õppekavades ja kultuuris. 

Nagu Euroopa Komisjon on märkinud, „[o]n märkimisväärseid tõendeid 
seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimise kohta koolides, mis eelkõige 
seisneb homofoobses kiusamises”.204 Iirimaa võrdõiguslikkust edendava 
asutuse (The Equality Authority) tehtud uuring näitab, et paljud homo- ja 
biseksuaalsed inimesed leiavad oma sättumuse alla 15-aastasena, mis tähendab, 
et paljud homo-, bi- ja transseksuaalsed ning transsoolised inimesed on oma 
seksuaalsest sättumusest teadlikud juba nooruki- ja koolieas, mistõttu nad on 
potentsiaalselt haavatavad.205 Peale selle selgus ILGA-Europe uuringust,206 et 
noorukiiga on inimese jaoks sotsialiseerumise seisukohast kriitiline aeg, mil 
„tüdrukud õpivad olema tüdrukud ja poisid õpivad olema poisid”, s.o aeg, mil 
soolise väljendumise ja käitumise piire mõjutavad teised, sealhulgas 
eakaaslased, sõbrad, õpetajad ja pereliikmed. 

Kogu Euroopa Liidus märkis ja rõhutas enamik küsitletud riiklikke 
võrdõiguslikkust edendavaid asutusi, homo-, bi- ja transseksuaalseid ning 
transsoolisi inimesi esindavaid vabaühendusi ning ametiasutusi, et kiusamine ja 
ahistamine, samuti homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 
identiteetide ja küsimustega mittearvestamine on hariduses suured probleemid. 

Homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste õpilaste kiusamine ja 
ahistamine koolides 

Hariduses esinevat homofoobiat, transfoobiat ning homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste diskrimineerimist käsitlevad 
põhjalikud uuringud ja küsitlused, mis annavad tõendeid mitme liikmesriigi 
kohta. Vestlused kõigi 27 liikmesriigi võrdõiguslikkust edendavate asutuste, 
riigiasutuste ning homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi 
esindavate vabaühendustega näitasid, et homofoobiailmingud hariduses on suur 
probleem kogu Euroopa Liidus.  

204 Vt komisjoni talituste töödokument, lisatud ettepanekule võtta vastu nõukogu direktiiv, 
millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või 
veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest. SEK(2008) 2180, 2.7.2008, lk 
18. 

205 The Equality Authority (2002), Implementing Equality for Lesbians, Gays and Bisexuals, 
Dublin.  

206 J. Takács (2006), Social Exclusion of young lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) 
people in Europe, Brüssel: ILGA-Europe ja IGLYO. 
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 ärkused ei häirinud mind, sest poisid norivad ikka. Mitte et see oleks õige, aga 
see ei häiri, sest kui sa oled seda umbes miljon korda kuulnud, harjud sellega 
ega tee sellest enam välja. Aga ühe isiku puhul... see häiris mind, sest mul ei 
ole tõesti vaja inimest, keda ma pidasin sõbraks, aga kes kommenteerib koos 
paljude teistega mu seksuaalsust. See häiris mind küll ja mõjutas mu 
õpinguid, sest ma olin tema peale väga pahane. Olin tema peale nii pahane, 
et puudusin koolist tükk aega. (homoseksuaalne nooruk, 17, London)207 

 

Belgia homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi esindav 
vabaühendus Arc en Ciel avaldas vestlusel arvamust, et homofoobia ja 
kiusamine koolides on väga suured probleemid.208 Ka Hispaania homo-, bi- ja 
transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi esindav vabaühendus FELGT ütles 
vestlusel, et oma sättumuse või identiteedi avalikustamine keskkoolis on ohtlik 
ning et keskkoolides toimuvad jätkuvalt homofoobsed vahejuhtumid.209 Ungari 
homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi esindav vabaühendus 
Hàttèr märkis vestlusel, et riigi koolides esineb palju selliste õpilaste ahistamist 
ja kiusamist.210 

Paljud homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi esindavad 
vabaühendused ning riiklikud võrdõiguslikkust edendavad asutused märkisid, 
et sõna „homo” kasutatakse koolides tavaliselt halvustavalt. Nad ütlesid ka, et 
õpetajad ei taha homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 
mõnitamist ja muud ahistamist sageli võtta tõsiselt. 

Homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste õpilaste kiusamist ja 
ahistamist on uuritud Ühendkuningriigis, Maltal, Iirimaal ja ILGA-Europe’i 
uuringutes. 

Ühendkuningriigis uuriti homo- ja biseksuaalsete õpilaste kogemusi 2006. 
aasta uuringus, mis hõlmas 1100 homo- ja biseksuaalset noorukit.211 Uuringus 
selgus, et ligi 65% homo- ja biseksuaalseid noori oli enda väitel Suurbritannia 
koolides kogenud kiusamist oma seksuaalse sättumuse tõttu. Ahistamist esines 
solvangute (92%), füüsilise ahistamise (41%), küberkiusamise (41%), 
tapmisähvarduste (17%) ja seksuaalsete rünnakutena (12%). Praktiliselt kõik 
homo- ja biseksuaalsed noored väitsid, et nad kuulevad ütlusi nagu „on aga 

207 Fiona Colgan, Chris Creegan, Aidan McKearney ja Tessa Wright, Lesbian, Gay and Bisexual 
Workers: Equality, Diversity and Inclusion in the Workplace. A Qualitative Research Study, 
Londoni ülikooli Metropolitan University organisatsiooni ja võrdõiguslikkuse võrdleva 
uurimise keskus (COERC), http://www.unison.org.uk/file/A2742.pdf (14.2.2009). 

208 Kohtumine organisatsiooniga Arc en Ciel (Belgia, 3. aprill 2008). 
209 Kohtumine organisatsiooniga FELGT (Hispaania, 13. märts 2008). 
210 Kohtumine vabaühendusega Hàttèr (Ungari, 17. aprill 2008). 
211 R. Hunt, J. Jensen (2007), The Experiences of Young Gay People in Britain’s Schools. The 

School Report. Stonewall.  
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homo” halvustavas tähenduses või solvanguid nagu „pede”, „lesbar” ja 
„vitulakkuja”. 

Malta homoõiguste liikumine (MGRM) uuris homofoobset kiusamist, 
ahistamist ja vägivalda õpilaste ja õpetajate poolt ning tuvastas, et transsoolised 
õpilased jätsid tagakiusamise, ahistamise või mõistmatuse tõttu õpinguid 
pooleli või puudusid tundidest.212 

Iirimaal korraldati homofoobse tagakiusamise uurimus, milles osales 365 
kooli.213 Tulemuste kohaselt oli 79% küsitletud õpetajatest teadlik verbaalse 
homofoobse kiusamise juhtumitest ja 16% õpetajatest oli kokku puutunud 
füüsilise homofoobse kiusamise juhtumitega. Samuti selgus, et homofoobset 
kiusamist esineb rohkem poiste- ja segakoolides kui tütarlastekoolides. 

Ühingute ILGA-Europe ja IGLYO uurimuses214 koguti 754 vastust homo-, bi- 
ja transseksuaalsetelt ning transsoolistelt noortelt Euroopa 37 riigist. Uurimuses 
tulemusena selgus, et 61% vastajatest viitas negatiivsetele kogemustele koolis 
seoses oma homo-, bi- või transseksuaalsusega või transsoolisusega, 53% 
vastajatest oli aga kogenud kiusamist. Samuti selgus, et nii homo-, bi- ja 
transseksuaalsed ning transsoolised kui ka heteroseksuaalsed noored, kes ei 
vasta soolise väljendumise ja käitumise stereotüüpidele, on koolikeskkonnas 
ohustatud. Vastajad seostasid tagakiusamist sageli oma mittevastava soolise 
käitumise, iseloomu ja välimusega või sellega, et teised ei pidanud nende 
käitumist, iseloomu või välimust sooliselt vastavaks.  

 kaebas üks noormees, et põhikooli viimasel kolmel aastal ahistasid teised õpilased ja 
koolitöötajad teda tema seksuaalse sättumuse pärast. Tema väitel teadis kool tema 
ahistamist, kuid ei võtnud alandamise lõpetamiseks ja ärahoidmiseks mitte midagi 
ette. Suhtluses ombudsmaniga teatas kooli eest vastutav omavalitsus, et kool oli 
teinud suuri jõupingutusi kõnealuse õpilase olukorra parandamiseks ja täitnud 
esitatud nõudmised. Pärast seda jõudsid ombudsman ja omavalitsus kokkuleppele. 
Muu hulgas maksis omavalitsus õpilasele hüvitist 30 000 Rootsi krooni (ligikaudu 
3200 eurot)215.  

 

212 Malta homoõiguste liikumine (2003), Sexual Orientation Discrimination in Malta: A Report 
on Discrimination, Harassment, and Violence against Malta’s Gay, Lesbian and Bisexual 
Community, Malta:Union Press. And J. Takács (2006), Social exclusion of young lesbian, gay, 
bisexual and transgender (LGBT) people in Europe, Brüssel: ILGA-Europe ja IGLYO. 

213 N. James, M. Galvin ja G. McNamara (2006), Straight talk: Researching gay and lesbian 
issues in the school curriculum. Dublin: Dublini Ülikooli haridusuuringute keskus. 

214 J. Takács (2006), Social Exclusion of young lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) 
people in Europe, ILGA-Europe ja IGLYO. 

215 3. augusti 2007. aasta otsus nr 620-2006, http://www.homo.se/o.o.i.s/4034 11/072008 
(12.10.2008). 
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Homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi esindavad 
vabaühendused ning riiklikud võrdõiguslikkust edendavad asutused, 
kellega vesteldi, rõhutasid eriti, et õpetajad ei reageeri homofoobsetele 
väljenditele koolis ega tee nende takistamiseks midagi. Ühendkuningriigis 
läbi viidud uuringus tuvastati, et mõnikord jätkub kiusamine ja 
ahistamine ka siis, kui kooli personal teab sellest: vaadeldud 300 koolist 
82% teadis verbaalsest homofoobiast ja 26% teadis enda väitel füüsilise 
homofoobse kiusamise juhtumitest. Ent kuigi kõigis vaadeldud koolides 
olid kehtestatud üldised kiusamisvastased põhimõtted, tunnistas eraldi 
homofoobset kiusamist neist vaid 6%.216 

Selles kontekstis tuvastati Iirimaal korraldatud uurimuses, et enamikus Iirimaa 
keskkoolides kehtivad kiusamisvastased ja võrdse kohtlemise põhimõtted, kuid 
vaid vähesed neist osutavad konkreetselt homoseksuaalsete õpilaste 
võrdõiguslikkusele: enamik õpetajaid oli teadlik homofoobsest kiusamisest 
oma koolis, kuid 41% väitis, et seda liiki kiusamise vastu on võrreldes muu 
kiusamisega raskem võidelda. Mõni õpetaja pidasid sellist käitumist lihtsalt 
„naljatamiseks” või „müramiseks”.217 Õpilased aga võivad sellist suhtumist 
tõlgendada kui kiusamise lubamist. 

Rootsis tehtud uurimistöö viitab sellele, et õpetajatel ei ole homo-, bi- ja 
transseksuaalsuse ning transsoolisuse küsimuste käsitlemiseks 
töövahendeid. Projekti Beneath the Surface („Pealispinna all”) raames 
teostatud küsitlus näitas muu hulgas, et üksnes 8% vastanud õpetajatest 
oli enda väitel saanud ettevalmistuse kõnealuste küsimuste nõuetekohaseks 
käsitlemiseks.218 

Hea tava: homofoobse koolikiusamise vastane kampaania: Iirimaal 
korraldasid võrdõiguslikkust edendav asutus (The Equality Authority) ja 
organisatsioon BeLonG To koolidirektoritele, õpetajatele ja õpilastele 
suunatud algatuse Making Your School Safe („Koolid turvaliseks”). Võeti 
mitmesuguseid meetmed, näiteks koolidesse paigutati plakatid sõnumiga: 
„Meie kool ei salli homofoobset kiusamist”, samuti levitati brošüüre, 
teabelehti jms. Projektis ärgitati koole rakendama täiendavaid meetmeid, 
nt koostama kiusamise ja ahistamise vastaseid põhimõtteid ja 
käitumisjuhendeid; lisama koolide võrdõiguslikkuse põhimõtetesse homo-, 
bi- ja transseksuaalsuse ning transsoolisuse küsimused; koolitama ja 
volitama töötajaid homofoobset ahistamist ja kiusamist tõhusamalt 

216 S. Averill (2004), How can young people be empowered to achieve justice when they 
experience homophobic crime? http://www.schools-
out.org.uk/research/docs/Partners%20An%20update%20to%20tackling%20homophobia.pdf 
(11.11.2008). 

217 J. Norman, M. Galvin ja G. McNamara (2006), Straight talk: Researching gay and lesbian 
issues in the school curriculum. Dublin: Dublini Ülikooli haridusuuringute keskus, osundatud 
Iirimaa olukorraaruandes. 

218 Vt http://www.ytan.se/?p=1892 (18.8.2008). 
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käsitlema; tagama, et koolinõustajad on saanud nõuetekohase 
ettevalmistuse seksuaalse sättumuse küsimustes.219 

 

Hea tava: õpetajatele ja poliitikutele suunatud meetmed: Rootsis 
korraldati ajavahemikul 2004–2007 suur EQUAL220-projekt Under ytan 
(„Pealispinna all”), milles osalesid teiste hulgas homo-, bi- ja 
transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi esindavad vabaühendused, 
riiklikud võrdõiguslikkust edendavad asutused, riigiasutused, ülikoolid ja 
ametiühingud. Projekti raames rakendati hulk mitmesuguseid meetmeid. 
Muu hulgas töötati välja õppevahendid ja -meetodid teabe levitamiseks 
koolides, koostati koolide jaoks mõttevahetust edendavaid materjale, 
korraldati heteronormatiivsust küsimuse alla seadvaid koolitusi, toetati 
seksuaalset sättumust ja homofoobiat käsitlevaid õpetajaid ning koole ja 
kohalikke omavalitsusi diskrimineerimisvastaste õigusaktide rakendamisel 
koolides.221 

Ahistamise ja kiusamise mõju homo-, bi- ja transseksuaalsetele ning 
transsoolistele õpilastele 

Ühendkuningriigi uuringutes ning rahvusvahelises vabaühenduste projektis 
The School Mates Project 2007 („Koolikaaslased”), mis hõlmas Itaaliat, 
Hispaaniat, Poolat ja Austriat, rõhutatakse homofoobse ahistamise ja 
kiusamise mõju homo-, bi- ja transseksuaalsete õpilaste õpiedukusele ning 
üldisele heaolule. 

Ühendkuningriigis läbi viidud uuringud näitavad, et homofoobne õhkkond 
koolis võib homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi noori keskkoolis 
ajendada rohkem õppetööst puuduma, mis vähendab nende võimalusi pääseda 
edasi õppima kõrgkooli või mujale.222 

Teised Ühendkuningriigis läbi viidud uuringud näitavad, et kiusamine võib 
homo-, bi- ja transseksuaalsetele ning transsoolistele õpilastele mõjuda väga 
halvasti ja põhjustada sotsiaalset eraldatust ning psühholoogilist stressi, eriti 
nendele noortele, kes avastavad oma homoseksuaalsuse varasemas koolieas. 
Koolides valitsev homofoobia ja homofoobne kiusamine kahjustab ka homo-, 

219 Vt http://www.equality.ie/index.asp?docID=593 (17.10.2008). 
220 Lisateave Euroopa Komisjoni algatuse EQUAL kohta: 

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/index_en.cfm (10.12.2009). 
221 Vt http://www.ytan.se/?p=1892 (18.8.2008). 
222 M. Jenett (2004), Stand up for us: Challenging homophobia in schools, Yorkshire: Crown 

Copyright; H. Wallace (2005), Time to Think, London: Metro Centre, http://calm-
seas.co.uk/timetothink/intro.htm (27.7.2008). 
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bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste õpilaste eneseimagot, enesekindlust 
ja õpieedukust.223 

„Koolis kiusati mind sellepärast, et olen homo, kuigi mu klassikaaslased ainult arvasid 
seda... ja seda veel enne, kui ma ise seda ütlesin. Mind mõnitati ja kiusati füüsiliselt ning 
keskkooli esimesel kolmel aastal ei olnud mul sõpru. Seetõttu langes mu enesekindlus 
väga madalale ja mul oli väga raske leida sõpru, sest olin muutunud tõeliselt 
paranoiliseks ja haavatavaks.” (mees, 21, Ühendkuningriik)224 

 

Kiusamise mõju uuriti ka rahvusvahelises projektis Schoolmates Project225 
(2006–2008), mille Itaalia homoühendus Arcigay viis läbi koostöös Madridi 
organisatsiooniga COLEGA, Varssavi organisatsiooniga KPH ja Viini 
linnavalitsusega. Uuringus selgus, et tagakiusamine võib viia selleni, et homo-, 
bi- ja transseksuaalsed ning transsoolised noored hakkavad ennast vigastama 
ning panema end ohtlikesse olukordadesse. Homo- ja biseksuaalsetel ning 
transsoolistel noorukitel võib olla ka väga raske leida perekonna või kogukonna 
toetust. 

Seksuaalse sättumusega seotud teemad koolide õppekavades ja kultuuris 

Veel üks küsimus, mida homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi 
inimesi esindavad vabaühendused vestlustes esile tõstsid, on seksuaalse 
sättumusega seotud teemade nähtamatus koolides, mis võib kahjustada 
homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste noorte enesehinnangut. 
Ühendkuningriigis läbi viidud uuring näitas, et mitme küsitletud homo-, 
bi- ja transseksuaalse ning transsoolise noore arvates ei saanud nad 
sellepärast „olla nad ise”226. 

Seksuaalse sättumuse teemade üldist nähtamatust ning homo-, bi- ja 
transseksuaalsetest ning transsoolistest inimestest positiivsete kuvandite 
puudumist hariduses märkisid ka kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides 

223 S. Averill, How can young people be empowered to achieve justice when they experience 
homophobic crime?, http://www.schools-
out.org.uk/research/docs/Partners%20An%20update%20to%20tackling%20homophobia.pdf 
(20.12.2008); Colgan, F., Creegan, C., McKerney, A. ja Wright, T. (dateerimata), Lesbian, Gay 
and Bisexual Workers: equality, Diversity and Inclusion in the Workplace: A Qualitative 
Research Study. Londoni Metropolitan University organisatsiooni ja võrdõiguslikkuse võrdleva 
uurimise keskus (COERC). 

224 J. Takács (2006), Social Exclusion of young lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) 
people in Europe, Brüssel: ILGA-Europe ja IGLYO, lk 51. 

225 Vt http://www.arcigay.it/schoolmates (12.8.2008). 
226 F. Colgan, C. Creegan ja A., McKerney T. Wright (dateerimata), Lesbian, Gay and Bisexual 

Workers: equality, Diversity and Inclusion in the Workplace: A Qualitative Research Study. 
Londoni Metropolitan University organisatsiooni ja võrdõiguslikkuse võrdleva uurimise keskus 
(COERC). 
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küsitletud homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi esindavad 
vabaühendused.227 

Sidusrühmade e-küsitlus näitas, et 65% vastajate arvates ei võeta koolide 
õppekavades arvesse üldse või võetakse vähe homo-, bi- ja transseksuaalsuse 
ning transsoolisuse küsimusi (nt ebatraditsioonilised peremudelid, suhted, 
soorollid, seksuaalsed eelistused). 

Eespool mainitud projekti School Mates Project andmetel soodustavad homo-, 
bi- ja transseksuaalsuse ning transsoolisuse küsimuste mahavaikimine õpilaste 
ja õpetajate hulgas ning eelarvamuslikkus nendes küsimustes negatiivset 
suhtumist homoseksuaalsetesse inimestesse, mis suurendab homoseksuaalsete 
noorukite eraldatust ja haavatavatust. 

Belgias tehtud uuringud rõhutavad ka õpilastele ja õpetajatele suunatud 
homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimestega seotud teabe 
ning koolituse ebapiisavust.228 

12 Iirimaa koolis läbi viidud põhjalikus kaheaastases uuringus,229 mis 
põhines klassivaatlustel, vestlustel õpilaste ja kooli töötajatega, tööl 
fookusgruppidega ja küsimustikel, leiti, et seksuaalne sättumus on 
tabuteema. Selle institutsioonilist nähtamatust soodustab sõnavara 
puudumine, millega saaks seksuaalseid erinevusi määratleda ja arutada. 
Seksuaalse sättumuse arutamine klassis või fookusgruppides tekitas seega 
vaikust, kohmetust, hirmu ja vaenulikkust. Negatiivsed stereotüübid on 
olemas ka puudega inimeste ning usu- ja rassivähemuste kohta, kuid 
nendesse ei suhtuta nii vaenulikult ega lugupidamatult kui 
homoseksuaalsetesse inimestesse. Küsitletud õpilastest lõpetaks 55% 
sõprussuhte, kui saaks teada, et sõber on homoseksuaalne. 

Sidusrühmade e-küsitlus näitas, et üle poole vastajatest pidas homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste aktsepteeritust kooli töötajate 
poolt „mõnevõrra madalaks” või „olematuks”. Vestlustes märkisid homo-, 
bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi esindavad 
vabaühendused, et koolijuhid ei luba alati viia oma koolides läbi 
teadlikkuse suurendamise algatusi. Malta, Prantsusmaa, Luksemburgi, 
Poola ja Bulgaaria olukorraaruannetes esitatakse näiteid sellest, kuidas 
koolijuhid on tõkestanud või eiranud homo-, bi- ja transseksuaalseid ning 
transsoolisi inimesi esindavaid vabaühendusi, kes üritasid suurendada 
teadlikkust ja võidelda homofoobia vastu koolides.230 

227 Vestlused ELis, aprill–mai 2008. 
228 K. Pelleriaux ja J. Van Ouytsel (2003), „De houding van Vlaamse scholieren tegenover 

holebiseksualiteit”, Antverpen; Universiteit Antwerpen. 
229 K. Lynch ja A. Lodge (2002), Equality and Power in Schools. Redistribution, recognition and 

representation. Routledge. London, lk 181–182. 
230 Kohtumised Euroopa Liidu liikmesriikides (märts–aprill 2008). 
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Näiteks Bulgaarias, kus Madalmaade suursaatkonna MATRA-programmi 
rahastatud projekti Deafening Silence: The Case in My School („Kurdistav 
vaikus: olukord minu koolis”) raames püüti uurida Bulgaaria keskkoolide 
teadlikkust homo-, bi- ja transseksuaalsuse ning transsoolisuse 
küsimustest, vastas 2007. aasta suvel projekti esmakohtumisele kutsutud 
144 keskkoolist vaid 15 ja kohtumisest võttis osa ainult seitse kooli. 

Hea tava: õppematerjal koolidele: Belgias andis prantsuskeelse kogukonna 
haridusminister 2006. aastal välja õppekäsiraamatu homofoobia kohta 
koolis, mis saadeti kõikidele prantsuskeelse piirkonna alg- ja 
keskkoolidele.231 Belgia Flandria piirkonna valitsus toetas 2007. aastal 
Flaami Brabanti provintsis korraldatud uudisprojekti, mille käigus 
koostati 14–18-aastastele õpilastele soolise mitmekesisuse ja transsoolisuse 
õppevahendid.232 

 

Hea tava: lasteraamatud: Portugali ühing ILGA Portugal on osalenud 
kahe lasteraamatu väljaandmises, mille eesmärk on selgitada 
lapsevanematele ja lastele seksuaalse mitmekesisuse teemat ning 
vähendada homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste ning 
perede suhtes esinevaid stereotüüpe ja eelarvamusi.233 

 

Seksuaalset identiteeti käsitlev õppevahend: Sloveenias andis Rahuinstituut 
2003. aastal välja CD-ROMi „Diversity Makes Us Richer, Not Poorer: The 
Everyday Life of Gays and Lesbians” („Mitmekesisus teeb meid mitte 
vaesemaks, vaid rikkamaks: homoseksuaalsete inimeste argipäev”), mis 
sisaldas kolme lühifilmi homoseksuaalsete inimeste igapäevase 
diskrimineerimise kogemustest ning kuut intervjuusarja homoseksuaalsete 
meeste ja naistega, milles arutatakse seksuaalse sättumuse avalikustamist, 
perekonnaküsimusi, vägivalda, töökohta, sõpru jms. CD-ROMi eesmärk 
on aidata õpetajatel arutada koolitunnis homoseksuaalsuse teemasid.234 

Kokkuvõte 

Homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste kiusamist ning 
ahistamist hariduses on teada kogu Euroopa Liidust. See mõjutab homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste õppurite õpiedukust ja heaolu ning 

231 Belgia olukorraaruanne. 
232 Kohtumine Flandria haridusministeeriumiga (Belgia, 4. aprill 2008) ja Belgia 

olukorraaruanne. 
233 W. Pena (2007), Por quem me apaixonarei? Associacão ILGA Portugal/eraseunavez.com, ja 

J.T. Delgado (2007), De onde venho? Associacão ILGA Portugal/eraseunavez.com, vt 
http://www.ilga-portugal.pt/noticias/20071208.htm (22.1.2008). 

234 Vt http://www2.mirovni-institut.si/razlicnost/eng/index.html (17.10.2008). 
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põhjustab tõrjutust, terviseprobleeme ja õpingute katkestamist. Kogu Euroopa 
Liidus pööravad koolijuhid neile murettekitavatele nähtustele vähe tähelepanu 
ning õpetajatel ei ole sageli kõnealuste probleemide äratundmiseks ja 
tulemuslikuks lahendamiseks vajalikku teadlikkust, ettevalmistust ja 
töövahendeid. 

Homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi esindavad 
vabaühendused tunnevad kogu Euroopa Liidus muret seksuaalse sättumusega 
seotud küsimuste ning homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste 
inimeste ning nende perekondade positiivse esindamatuse üle õppekavades, 
sest see suurendab homo- ja biseksuaalsete ning transsooliste õpilaste 
sotsiaalset eraldatust koolis. Nad on tähelepanu juhtinud ka asjaolule, et 
õpetajad väldivad seksuaalse sättumuse ja identiteedi küsimusi. 
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Tervishoid 
Käesolev jaotis käsitleb homofoobiat ja diskrimineerimist juurdepääsul 
tervishoiusteenustele, samasooliste elukaaslaste omastena tunnustamist, homo-, 
bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste tervist, samuti HI-viiruse 
ning homo- ja biseksuaalsete meeste häbimärgistavat seostamist. 

Homofoobia ja diskrimineerimine juurdepääsul tervishoiuteenustele 

Euroopa Komisjon märkis oma ettepanekus võtta vastu „horisontaalne” 
diskrimineerimisvastane direktiiv235, et „tervishoiu valdkonnas 
kardavad paljud homo- ja biseksuaalsed inimesed tervishoiuteenuste 
osutajate poolt häbimärgistamist ja eelarvamuslikkust”. Vestlustes 
tõid homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 
vabaühendused ning riiklikud võrdõiguslikkust edendavad asutused 
mitmeid näiteid homofoobse käitumise ja diskrimineerimisega seotud 
vahejuhtumitest. Näiteks Lätis osutas vabaühendus Mozaika 
vahejuhtumile, milles arst väljendas oma homofoobset suhtumist noorele 
lesbilisele patsiendile ja hiljem avalikustas patsiendi lesbilisuse selle 
emale.236 

Ka Ühendkuningriigis, Sloveenias ja Portugalis tehtud uuringud näitavad, 
et homo-, bi- ja transseksuaalsed ning transsoolised inimesed kogevad 
juurdepääsul tervishoiuteenustele diskrimineerimist ja homofoobiat. 
Värskeimas seda liiki küsitluses, mis viidi läbi Ühendkuningriigis237 ja 
milles osales 6178 lesbilist ja biseksuaalset naist, selgus, et pooled vastajad 
olid juurdepääsul tervishoiuteenustele kogenud homofoobiat ja 
diskrimineerimist. Sloveenias näitas seksuaalse sättumuse alusel 
diskrimineerimise kohta korraldatud uurimus, et 7% küsitletud homo- ja 
biseksuaalsetest vastajatest oli saanud soovituse ravida oma 
homoseksuaalsust psühhiaatriliselt ning 7,6% oli kogenud 
diskrimineerimist tervishoiuteenuste kasutamisel.238 Portugali uurimus 
tõstatab meditsiinitöötajate heteronormatiivsuse küsimuse. Näiteks 
tuuakse günekoloogid, kes eeldavad avalikult, et patsiendid on 
heteroseksuaalsetes suhetes, ja homoseksuaalsed mehed, keda 

235 Vt komisjoni talituste töödokument, lisatud ettepanekule võtta vastu nõukogu direktiiv, 
millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või 
veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest, SEK(2008) 2180, 2.7.2008, lk 
18. 

236 Kohtumine vabaühendusega Mozaika (Läti, 12.3.2008). 
237 Ruth Hunt ja Dr Julie Fish, Prescription for Change: Lesbian and Bisexual women's health 

check 2008, Stonewall Equality, 
http://www.stonewall.org.uk/documents/prescription_for_change_1.pdf (5.2.2009). 

238 T. Greif, N. Velikonja (2001), Anketa o diskriminaciji na osnovi spolne usmerjenosti, Lesbo 
11/12, http://www.ljudmila.org/lesbo/raziskave_porocilo1.htm. (29. märts 2008). 
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automaatselt seostatakse HIV/AIDSiga.239 Riiklikus uuringus teatas 350 
vastajast 13,3%, et nende hinnangul on tervishoiutöötajad neid nende 
sättumuse tõttu vähemalt ühel korral kas otseselt või kaudselt 
diskrimineerinud.240 Peale selle on homoseksuaalsus „probleem” paljude 
Portugali psühhoterapeutide arvates.241 

Hea tava: tervishoiutöötajate koolitamine homo-, bi- ja transseksuaalsuse 
ning transsoolisuse küsimustes: Rootsis pakub homo-, bi- ja 
transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi esindav vabaühendus RFSL 
tervishoiutöötajatele koolitust homo-, bi- ja transseksuaalsuse ning 
transsoolisuse küsimustes. Möödunud aastal läbis kursuse ligikaudu 15 
haiglat ja tervishoiu valdkonna üliõpilasrühma. 2007. aastal hakkasid 
RFSL Stockholm ja RFSL National välja töötama kriteeriume, mille alusel 
haiglat võib käsitleda kui pädevat „homo-, bi- ja transseksuaalsuse ning 
transsoolisuse küsimustes”.242 

Iirimaa võrdõiguslikkust edendava asutuse (The Equality Authority) tellitud 
uuringus vesteldi põhjalikult 43 homo- ja biseksuaalse vastajaga ning arutati 
nende seksuaalse sättumuse üldarstidele avalikustamisega seonduvat.243 
Enamikul avalikustamisjuhtudel (26 korral 33st) reageeris arsti rahulikult ning 
kinnitas nii patsiendi seksuaalse sättumuse aktsepteerimist kui ka 
konfidentsiaalsena käsitlemist, andis asjakohast teavet ning kinnitas, et ta ei 
käsitle homoseksuaalsust patoloogilise seisundina. Üldarsti negatiivset 
reaktsiooni märganud vastajad täheldasid kohmetusemärke, näiteks silmside 
vältimist, läbivaatamise kiiruga lõpetamist, tõrjuvat hoiakut jms. Uuringus 
rõhutatakse, et üldarsti ning homo-, bi- või transseksuaalse või transsoolise 
patsiendi suhtlemisel on tähtis toetav õhkkond ning konfidentsiaalsus. 

Rootsis kaebas lesbiline naine, et arst on teda haigla psühhiaatriaosakonnas 
ahistanud, võrreldes tema sättumust pedofiiliaga ja zoofiiliaga, mis jättis talle mulje, 
nagu peaks arst tema sättumust vaimuhäireks. Tervishoiuasutused väljendasid 
vahejuhtumi üle siirast kahetsust ja teatasid, et tegu ei ole tervishoiuteenuste 
valdkonnas süsteemse probleemiga.244 

 

239 Portugali olukorraaruanne. 
240 T.L. Monteiro, V. Policarpo, F.V. da Silva (2006), Inquérito Nacional sobre Experiências da 

Homossexualidade em Portugal (Relatório de Pesquisa/2006), Lissabon, Centro de 
Investigação. 

241 G. Moita (2001), Discursos sobre a homossexualidade no contexto clínico: a 
homossexualidade de dois lados do espelho, Tese de Doutoramento em Ciências Biomédicas, 
Universidade do Porto. 

242 Rootsi olukorraaruanne. 
243 M. Gibbons, M. Manandhar, C. Gleeson ja J. Mullan (2008), Recognising LGB Sexual 

Identities in Health Services. Dublin: Equality Authority and Health Service Executive, lk 46. 
244 20. detsembri 2006. aasta otsus nr 399-2006 www.homo.se (22.8.2008).  
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Vestlustes juhtisid teiste hulgas Rumeenia ja Ungari homo-, bi- ja transseksuaalseid 
ning transsoolisi inimesi esindavad vabaühendused tähelepanu asjaolule, et homo-, 
bi- või transseksuaalse või transsoolise identiteedi varjamine mõjutab seda, kuivõrd 
on võimalik avastada seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimist: „Inimesed ei 
usalda tervishoiutöötajaid ega avalda arstidele oma homoseksuaalsust; nad isegi 
kardavad, et arst saab nende sättumusest teada,”245 ning Ungaris märkis üks vastaja: 
„Mitte keegi ei räägi oma sättumusest ja sellepärast ongi teadaolevaid probleeme 
väga vähe”.”246 

 

Homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste vastumeelsust 
oma seksuaalse sättumuse avalikustamise suhtes kinnitavad mitme 
liikmesriigi uuringutulemused. Maltal läbi viidud küsitluses247 väitis 
32,5% vastajatest, et nad varjavad tervishoiuteenuseid kasutades oma 
seksuaalset sättumust. Saksamaal tehtud uuringud248 on näidanud, et 
homo-, bi- ja transseksuaalsed ning transsoolised inimesed ei avalda 
tervishoiuasutustega suheldes diskrimineerimist kartes oma sättumust. 
Slovakkia uuringus249 väitis 50% vastajatest, et nad varjavad oma 
seksuaalset sättumust tervishoiutöötajate eest alati, ning 22% avalikustab 
seda vaid harva. Tegemist on nähtusega, mis võib omalt poolt põhjustada 
terviseriske. 

Samasooliste elukaaslaste omastena tunnustamata jäämine tervishoius 

Probleemidele, mis esinevad elukaaslase tervise kohta teabe saamisel, sest 
samasoolisi elukaaslasi ei tunnustata omastena, viidatakse Bulgaaria, 
Ungari, Itaalia ja Eesti olukorraaruannetes. Samas näitab järgmine 
tsitaat, et samasooliste elukaaslaste omastena mittetunnustamist esineb ka 
liikmesriikides, kus nende kooselud on seaduslikud. 

„Mu elukaaslasega juhtus Walesis õnnetus ja meedikud hakkasid mind käsitama 
tema omaksena alles siis, kui me lärmi tõstsime. Naissoost õed ei puudutanud mu 
elukaaslast tema kuue haiglas veedetud päeva jooksul kordagi. Ta pidi end pesema 
ise või ootama meessoost õde.” 250 (naine, 59, Ühendkuningriik) 

 

245 Kohtumine vabaühendusega ACCEPT (Rumeenia, 7. aprill 2008). 
246 Kohtumine vabaühendusega Hàttèr (Ungari, 17. aprill 2008).  
247 Malta olukorraaruanne. 
248 G. Dennert (2004), Die gesundheitliche Situation lesbischer Frauen in Deutschland: 

Ergebnisse einer Befragung [Dissertation], Nürnberg: Med. Diss. FAU Erlangen-Nürnberg. 
249 Slovakkia olukorraaruanne. 
250 Stonewall (2008), Prescription for Change. Lesbian and Women’s Health Check 2008, lk 14. 
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Vestlustes viitasid Eesti homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi 
inimesi esindava vabaühenduse SEKÜ esindajad juhtumile lesbipaariga, 
kus sünnitava ema elukaaslasel ei lubatud viibida sünnituse juures.251 Ka 
Itaalia homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi esindavate 
vabaühenduste Arcigay ja Arcilesbica esindajad viitasid samasooliste 
elukaaslaste omastena mittetunnustamisele, mistõttu homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste patsientide ning nende elukaaslaste 
ravi sõltub konkreetse tervishoiutöötaja suhtumisest.252 

Vestlused Taani Homoliidu (LBL) ja Luksemburgi vabaühenduse CIGALE 
esindajatega viitasid aga homo- ja biseksuaalsete inimeste palju 
positiivsematele kogemustele tervishoiuvaldkonnas.253 Nende ühenduste 
esindajate väitel ei ole teada ühtki samasooliste elukaaslaste suuremat 
probleemi intensiivravil või haiglas viibiva elukaaslase külastamisega ega 
elukaaslase sünnituse juures viibimisega. Mõlemad ühendused märkisid 
aga, et homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste jaoks 
võib olla probleemiks keelekasutus haiglate haldusvormidel, nagu on 
näidanud kaks Saksamaal tehtud uuringut.254 

„Olin haiglas ambulatoorsel ravil ning haigla arvutisüsteemis ei olnud jaotist, kuhu 
kirjutada, et mul on ametlikult registreeritud elukaaslane. Mulle öeldi, et mind 
pannakse kirja vallalisena.”255 (naine, 34, Ühendkuningriik) 

 

Eespool mainitud Iirimaa aruandes peetakse tõsiseks probleemiks ka 
samasooliste elukaaslaste omastena mittetunnustamist, eriti kui elukaaslane on 
haiglaravil, sest see mõjutab teabe saamist, külastamist ja kaasamist otsuste 
tegemisse. 

HI-viiruse ning homo- ja biseksuaalsete meeste häbimärgistav seostamine 

Belgia,256 Austria,257 Portugali258 ja Sloveenia259 homo-, bi- ja 
transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi esindavad vabaühendused 

251 Kohtumine MTÜdega Diversity ja SEKÜ (Eesti, 10. märts 2008). 
252 Kohtumine vabaühendustega Arcigay ja Arcilesbica (AL) (Itaalia, 5. märts 2008). 
253 Kohtumised vabaühendustega Cigale (Luksemburg, 7. aprill 2008) ja LBL (Taani, 26. aprill 

2008).  
254 Vt näiteks: H. Seyler (2004), Lesben, die unsichtbaren Patientinnen. Düsseldorf: komisjonile 

esitatud ettekanne „Naistega arvestav tervishoid Nordhrein-Westfaleni liidumaal”.(10. veebruar 
2004), ja G. Wolf (2006), „Diskriminierung und Gewalt gegen Lesben, Schwule und 
Bisexuelle im medizinischen und psychotherapeutischen Setting”, in Verhaltenstherapie und 
psychosoziale Praxis, 38 (3). 

255 Stonewall (2008), Prescription for Change. Lesbian and Women’s Health Check 20008, lk 16. 
256 Kohtumine vabaühendustega Holebifederatie ja Arc-en-Ciel (Belgia, 3. aprill 2008).  
257 Kohtumine vabaühendusega HOSI-WIEN (Austria, 1. mai 2008). 
258 Kohtumine vabaühendusega ILGA-Portugal (17. märts 2008). 
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tõstatasid veel ühe probleemina HI-viirusega nakatumise, veredoonorluse, 
homo- ja biseksuaalsete meeste ning HIV/AIDSi stereotüüpidega seotud 
eelarvamused, mis eelkõige mõjutavad veredoonorlust. Poola uuringus 
selgus, et mõnes doonorluskeskuses küsitakse üksnes doonori seksuaalset 
sättumust, mitte aga tegelikku suguelu või riskikäitumist.260 

Sidusrühmade e-küsitluses arvas 29% vastajatest, et tervishoiutöötajate 
suhtumine HI-viirusega või AIDSi nakatunud homoseksuaalsetesse meestesse 
on „mõnevõrra negatiivne” või „negatiivne”. 

Teiste uuringute tulemused on sarnased. Sloveenia uuringus kirjeldati 
24aastase mehe juhtumit, kes vallandati HI-viirusega nakatumise tõttu, ja teise 
mehe juhtumit, keda takistati tema korterisse sisenemisel, kui naabrid said 
teada, et ta on HIV-positiivne.261 

Maltal selgus vestlustes Malta homoõiguste liikumise esindajatega, et 
tervishoiusüsteemis esineb probleeme konfidentsiaalsusega, eriti HI-viirusega 
või AIDSi nakatunud inimeste korral, mistõttu mõni neist on otsinud ravi 
välismaal.262 

Homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste tervis 

Andmeid homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste tervise 
kohta on väga vähe. Vestlustes homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi 
inimesi esindavate vabaühendustega selgus eelkõige, et lesbiliste ja 
biseksuaalsete naiste tervishoiuvajadusi ei ole piisavalt uuritud.263 Vestluses 
märkis Ühendkuningriigi organisatsiooni Stonewall esindaja, et lesbilistele 
naistele on vastumeelt reageerida ennetava tervishoiu teadetele või käia arsti 
juures.264 

Pisut on andmeid selle kohta, et homofoobia, diskrimineerimise, ahistamise ja 
tõrjutuse kogemused, eriti hariduses ja tööturul, kahjustavad homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste tervist.265 

„Elu veeres allamäge, olin kurnatud ja tundsin, et kui suudaksin, teeksin 
endale lõpu peale. Probleem oligi tegelikult minu homoseksuaalsuses ja 
selles, et mu perekond seda ei sallinud. Mul oli tunne, et kui ma end nende 

259 Kohtumine vabaühendusega Legebitra (28. aprill 2008). 
260 R. Biedron (2007), 2005. ja 2006. aasta tervishoiuteenuste aruanne. Can homosexual persons 

become blood donors? – Situation of bisexual and homosexual persons in Poland. M. 
Abramowicz (toim), Poola homofoobiavastane liikumine. Assotsiatsioon Lambda Warsaw. 

261 Sloveenia olukorraaruanne. 
262 Kohtumine Malta homoõiguste liikumisega (Malta, 3. märts 2008). 
263 Kohtumine vabaühendustega Arcigay (AG) ja Arcilesbica (AL) (Itaalia, 5. märts 2008). 
264 Kohtumine vabaühendusega Stonewall (Ühendkuningriik, 31. märts 2008). 
265 Näiteks: Rootsi riiklik tööelu instituut, Arbetsvillkor och utsatthet, Arbetslivsinstitutet 2003, 

Rootsi; M. Jenett (2004), Stand up for us: Challenging homophobia in schools, Yorkshire: 
Crown Copyright.  
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silme alt ära koristan, ei peaks nad enam kunagi minu pärast häbi 
tundma.” (mees, Ühendkuningriik)266 

Itaalias sooritas 16aastane Torino tehnikakooli õpilane enesetapu. Ta oli 
mitu aastat kannatanud koolikaaslaste kiusamist, kes pidasid teda „liiga 
naiselikuks”.”267 

Üldiselt viitasid homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi 
esindavad vabaühendused vestlustel, et homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste terviserisk on võrreldes nende heteroseksuaalsete 
eakaaslastega suurem. Belgia vabaühendus Holebifederatie rõhutas, et homo-, 
bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste vaimne tervis on pidev 
probleem ning suurel osal sellistest inimestest on depressioon.268 Noorte 
lesbiliste naiste tervise- ja suitsiidiküsimuste uurimiseks tellitakse täiendav 
uuring.269 Holebifederatie hinnangut kinnitab mitu aruannet, mis viitavad 
homo-, bi- ja transseksuaalsetele ning transsoolistele inimestele kui mitme 
tervisenäitaja seisukohast riskirühmale. Näiteks Belgia uuringu kohaselt esineb 
homo- ja biseksuaalsetel inimestel kaks korda suurema tõenäosusega kroonilisi 
haigusi.270 

Ühendkuningriigi uurimus näitas, et küsitletud lesbilistest ja biseksuaalsetest 
naistest oli end tahtlikult vigastanud 20%, kuid kogu elanikkonnast ainult 0,4%. 
Alla 20aastaste vastajate hulgas oli suitsiidi üritanud 16% lesbilistest ja 
biseksuaalsetest naistest ning kõikidest alla 18aastasest elanikest 0,12% 
(ChildLine’i hinnang). Seoses vähi sõeluuringutega ei olnud Pap-testi kunagi 
teinud üle 25aastastest lesbilistest ja biseksuaalsetest naistest 15% ning 
kõikidest naistest 7% . Sugulisel teel levivate nakkuste suhtes oli end uurida 
lasknud alla 50% küsitletud lesbilistest ja biseksuaalsetest naistest.271 

 
Hea tava: vestlustes selgus, et Prantsusmaal, kus lesbilised naised 
külastasid üha enam homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste 
inimeste keskust Pariisi Ile-de-France’i linnaosas, et saada teavet 
eelarvamusteta günekoloogide kohta, koostas keskus lesbiliste naiste 

266 The Equality Authority and the Health Service Executive (2007), Recognising LGB Sexual 
Identities in Health Services, The Experiences of Lesbian, Gay and Bisexual People with 
Health Services in North West Ireland, lk 66. 

267 OSCE/ODIHR (2008), Hate Crimes in the OSCE Region - Incidents and Responses. Annual 
Report for 2007, lk 110. Osutatud Euroopa Parlamendi 26. aprilli 2007. aasta resolutsioonis 
homofoobia kohta Euroopas, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0167+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN (6.10.2008).  

268 Kohtumine vabaühendustega Holebifederatie ja Arc-en-Ciel (Belgia, 3. aprill 2008).  
269 Kohtumine haridusministeeriumiga (Belgia, 4. aprill 2008).  
270 K. Heeringen ja J. Vincke, ‘Suicidal acts and ideation in homosexual and bisexual young 

people: a study of prevalence and risk factors’, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 
35(11), lk 494-499 

271 R. Hunt ja J. Fish (2008), „Prescription for Change. Lesbian and bisexual women’s health 
check”, Stonewall. 
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terviseteatmiku, kus avaldati „sõbralike” günekoloogide aadressid. 
Teatmik käsitleb üldisi terviseküsimusi, eriti rinna- ja emakavähi riske.272 

 
Homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste vaimse tervise 
uuring: Iirimaa homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi 
esindav vabaühendus GLEN tellis koostöös noorsooprojektiga BeLonG To 
Dublini Trinity College’i ja University College’i teadlastelt Iirimaa esimese 
suurema uuringu homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste 
inimeste vaimse tervise ja heaolu kohta. Uuringut rahastas riiklik 
suitsiidiennetuse büroo (The National Office for Suicide Prevention). 
Uuringu eesmärk on teha kindlaks homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste vaimse tervise ning suitsiidide riski- ja 
vastupanutegurid ning töötada välja parima tava mudel homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste vaimse tervise edendamiseks 
ning suitsiidide ennetamiseks.273 

Rootsi riikliku tervishoiuinstituudi274 uuringu andmed näitavad, et valdava 
enamiku homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste tervis 
on hea. Sellegipoolest on homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste 
inimeste hulgas halvema tervisega inimesi rohkem kui ülejäänud 
elanikkonnas. Oluliselt halvem on eelkõige vaimne tervis. Ka homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste terviseseisundi erinevus on 
märkimisväärne. Transseksuaalsete inimeste terviseseisund oli peaaegu 
erandita halvim, nendele järgnes biseksuaalsete ning homoseksuaalsete 
inimeste terviseseisund. Peale selle näitas uuring, et homo-, bi- ja 
transseksuaalsed ning transsoolistel inimestel on palju sagedamini 
suitsiidimõtteid. Iirimaal korraldatud vaimse tervise uuring GLEN Mental 
Health Report andis sarnased tulemused. 275 

Kokkuvõte 

Tervishoiusüsteemides esineb diskrimineerimist ja homo- või transfoobiat. 
Selle levikut on aga raske kindlaks määrata, sest homo-, bi- ja transseksuaalsete 
ning transsooliste inimeste seksuaalse sättumuse varjatus muudab probleemi 
sageli nähtamatuks. Uuringud ning vestlused homo-, bi- ja transseksuaalseid 
ning transsoolisi inimesi esindavate vabaühenduste ning riiklike 
võrdõiguslikkust edendavate asutustega näitavad, et tervishoiutöötajad 
reageerivad patsiendi seksuaalse sättumuse avalikustamisele mõnikord 
positiivselt ja mõnikord negatiivselt. Negatiivse reaktsiooni näitena on homo- 
ja biseksuaalsetele patsientidele soovitatud psühhiaatrilist ravi. Kõige 

272 Kohtumine vabaühendustega Inter-LGBT ja L'Autre Cercle, (Prantsusmaa, 10. märts 2008). 
273 Iirimaa olukorraaruanne. 
274 Rootsi rahvatervise instituut (2006), Health on Equal Terms, 

http://www.fhi.se/upload/ar2006/Rapporter/r200608_HBT_web.pdf (12.1.2009). 
275 2003 GLEN Mental Health Report (avaldatud koostöös põhjapiirkonna tervishoiuametiga 

(Northern Area Health Board)). 
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positiivsemate reaktsioonide näitena antakse patsiendile homo- ja 
biseksuaalsusega seotud asjakohast teavet, kinnitatakse tema sättumuse 
konfidentsiaalsust ning aktsepteeritakse tema sättumust. 

Homo-, bi- ja transseksuaalsed ning transsoolised patsiendid võivad muu 
hulgas diskrimineerimise kartuses vältida arsti juurde minekut, mis võib 
omakorda põhjustada terviseriske. Olemasolevad uurimustulemused seostavad 
homofoobiat, transfoobiat, ahistamist või tõrjumist homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste üldiselt halvema vaimse ja 
füüsilise tervisega. Küsitletud homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi 
inimesi esindavate vabaühenduste ning riigiasutuste andmetel esineb homo-, bi- 
ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste hulgas sagedamini vaimse 
tervise häireid, suitsiide ja sõltlust. Homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste tervist tuleb rohkem uurida. 
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Usuasutused 
Vestlustes homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi 
esindavate vabaühendustega selgus, et mitmes liikmesriigis, sealhulgas 
Küprosel,276 Kreekas,277 Lätis,278 Leedus,279 Itaalias,280 Poolas281 ja 
Rumeenias282 osalevad poliitilistes aruteludes homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste õiguste üle kiriku, eriti 
õigeusu ja katoliku kiriku esindajad, kes teevad sageli aktiivset lobitööd 
nimetatud õiguste andmise vastu. Teisalt ei ole mitte üheski liikmesriigis 
homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste vastu suunatud 
tegevuses ega nende õigusi käsitlevates aruteludes olulist rolli juudi- ja 
islamiusu esindajatel ning asutustel. 

Näiteks Leedus on kirik asunud homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste õiguste vastasele seisukohale. Leedu sotsiaal- ja 
tööminister on parlamendis teatanud,283 et võrdse kohtlemise seaduse 
(millega rakendatakse tööhõive raamdirektiiv 2000/78/EÜ) muudatusi 
arutati Leedu piiskopkonna konverentsiga, kes kiitis muudatused heaks, 
ning parlamendiliikmed esitasid diskrimineerimisvastase õigusakti suhtes 
vastuväiteid, viidates „Leedu kristlikele traditsioonidele”. Rumeenia 
õigeusu kirik on teinud lobitööd põhiseaduse muudatuse nimel, mis 
välistab samasooliste ametliku kooselu võimaluse.284 Itaalia285 ja Poola286 
homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi esindavad 
vabaühendused ütlesid vestlusel, et nende arvates on katoliku kirik üks 
peamisi poliitilisi jõude, mille tegevus on suunatud homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste õigusi käsitlevate õigusaktide 
koostamise vastu. 

Mitmekesisus ja diskrimineerimine usuorganisatsioonides 

276 Kohtumine Küprose homovabadusliikumisega (10. aprill 2008). 
277 Kohtumine vabaühendusega OLKE (14. aprill 2008). 
278 Kohtumine vabaühendusega Mozaika ja ombudsmani bürooga (Tiesībsarga birojs) (Läti, 12. 

märts 2008). 
279 Kohtumine Leedu Geiliigaga (13. aprill 2008). 
280 Kohtumine vabaühendustega Arcigay ja Arcilesbica (Itaalia, 5. märts 2008).  
281 Kohtumine Poola homofoobiavastase liikumisega (Poola, 17. märts 2008). 
282 Kohtumine vabaühendusega ACCEPT (Rumeenia, 7. aprill 2008). 
283 18. septembri 2007. aasta parlamendiistungi stenogramm, 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=304466 (14.2.2008). 
284 Rumeenia olukorraaruanne. 
285 Kohtumine vabaühendustega Arcigay ja Arcilesbica (Itaalia, 5. märts 2008).  
286 Kohtumine Poola homofoobiavastase liikumisega (Poola, 17. märts 2008). 
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Soome uuringus,287 kus vesteldi evangeelse luterliku kiriku kümne 
töötajaga, kes määratlevad end homo- või biseksuaalsena, selgus, et kuigi 
kirikus valitseb üldine suundumus avatumale sotsiaalsele kliimale ja 
toimub pidev arutelu seksuaalvähemuste olukorra üle, mis paneb neid 
kaaluma oma seksuaalse sättumuse avalikustamist, on samas avalik 
arutelu tekitanud pingeid ja pannud inimesed kartma asuda konkreetsele 
seisukohale: „Häbimärgistamise või diskrimineerimise oht varitseb 
paljudes argiolukordades, sealhulgas homo- ja biseksuaalsete inimeste 
olukorra käsitlemisel kirikus.”288 Teisalt arvasid küsitletud, et kutseala 
mõõde sobib tööga hästi kokku. 

Rootsis osales Rootsi kiriku koguduste ja pastoraatide assotsiatsioon koos 
EKHOga (Rootsi kristlike homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste oikumeeniline assotsiatsioon) EQUAL-projektis 
„Normgiving Diversity”, mis keskendus kolmele kutsealale, millel on 
ühiskonnas norme loov ülesanne (politsei, kirik ja sõjavägi), et edendada 
teadlikkust töötajate seksuaalsest mitmekesisusest ja olukorrast pikas 
perspektiivis.289 

Mõnes liikmesriigis tõlgendavad usuorganisatsioonid tööandjatele võimaldatud 
erandit diskrimineerida töötajaid, kes ei „tegutse heas usus ja organisatsiooni 
eetosele lojaalselt” viisil, mis hõlmab seksuaalset sättumust. Nagu komisjon on 
märkinud, on „[p]aljud raskused, mis on esinenud võrdse tööalase kohtlemise 
direktiivi seksuaalset sättumust käsitlevate sätete rakendamisel, seotud 
usueetosega tööandjate suhtes kohaldatavate erandite ulatusega… Need erandid 
on tundlikud, sest mõni tööandja võib usutunnistuse tõttu suhtuda 
homoseksuaalsusesse vaenulikult”.290 

Saksamaal vallandas katoliiklik ühendus Kolpingwerk, mis tegutseb 
hariduse valdkonnas (muu hulgas lastekodudes ja noorsookeskustes) ja on 
usuorganisatsioonina diskrimineerimisvastase seaduse täitmisest 
vabastatud, 53aastase homoseksuaalse töötaja tema seksuaalse sättumuse 

287 K. Valve (2004), Vocation and the Everyday - Lesbian, Gay and Bisexual Employees' 
Experiences in Different Work Communities Within the Church, väljaandes J. Lehtonen, K. 
Mustola (toim.), „Straight people don't tell, do they…? Negotiating the boundaries of sexuality 
and gender at work”, Helsingi: tööministeerium, 
http://www.esr.fi/esr/fi/__yleiset/researchreport2b04.pdf (4.2.2009). 

288 K. Valve (2004), Vocation and the Everyday - Lesbian, Gay and Bisexual Employees' 
Experiences in Different Work Communities Within the Church, väljaandes J. Lehtonen, K. 
Mustola (toim.), „Straight people don't tell, do they…? Negotiating the boundaries of sexuality 
and gender at work”, Helsingi: tööministeerium, 
http://www.esr.fi/esr/fi/__yleiset/researchreport2b04.pdf (4.2.2009). 

289 Vt http://ec.europa.eu/employment_social/equal/news/20051026-sweden_en.cfm (6.2.2009). 
Kõnealune projekt ühines 2005. aastal uue, rohkem organisatsioone hõlmava, EQUALi 
rahastatud koostööga nimetusega All Clear, mille eesmärk on luua töökeskkond, kõiki igaüht 
austatakse olenemata seksuaalsest sättumusest. 

290 Euroopa Komisjon, „Developing Anti-Discrimination Law in Europe: The 25 EU Member 
States Compared”, lk 24, 54, 
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/legnet/06compan_en.pdf.  
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pärast.291 Madalmaade võrdse kohtlemise seadus sisaldab samasuguseid 
usutunnistusel või veendumustel põhineid erandeid usuorganisatsioonide 
jaoks, kes võivad kehtestada nõudeid ametikohale, mis organisatsiooni 
eesmärki silmas pidades peavad vastama organisatsiooni 
asutamispõhimõtetele. Võrdse kohtlemise seaduses on sätestatud, et nendes 
nõuetes ei tohi vahet teha üksnes poliitiliste vaadete, rassi, soo, 
kodakondsuse, hetero- või homoseksuaalse sättumuse või perekonnaseisu 
alusel, kuid samas võivad nõuded põhineda „täiendavatel asjaoludel”, 
mida ei ole täpsustatud. Euroopa Liit on neid põhjendusi kritiseerinud, 
mille peale Madalmaade võrdse kohtlemise komisjon (Commissie Gelijke 
Behandeling) on teinud ettepaneku sätete uuesti sõnastamiseks.292 Lätis 
selgus, et luterlik kirik on välja heitnud kaks vaimulikku nende 
eriarvamuste tõttu homoseksuaalsuse ning homo-, bi- ja transseksuaalsete 
ning transsooliste inimeste õiguste küsimustes. Üks neist avalikustas oma 
homoseksuaalsuse ja väljendas avalikult arvamust, et homoseksuaalsus ei 
ole patt ega vastuolus kristlusega. Ta heideti välja patuse käitumise 
edendamise eest. Teine vaimulik, kes sel ajal oli Läti Ülikooli 
usuteaduskonna dekaan, heideti välja pärast seda, kui ta oli kritiseerinud 
kiriku käitumist kirjeldatud juhtumis. Praegu on ta Riia väikese 
anglikaani koguduse pastor. See on ainus usuasutus Lätis, mis toetab 
homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste õigusi.293 
Iirimaal omavad ja haldavad usuasutused enamikku põhikoolidest ja palju 
keskkoole. See võib olla üks põhjustest, miks homo- ja biseksuaalsed 
õpilased jäävad koolides nähtamatuks. Usuasutustele kuulub ja nende 
hallata on ka suur hulk haiglaid ja tervishoiuteenuseid. Võrdse tööalase 
kohtlemise seaduse (Employment Equality Act) § 37 vabastab usuasutused 
ja -teenistused seaduse täitmisest juhul, kui diskrimineerimine on 
põhjendatult vajalik usuasutuse eetose säilitamiseks, kuid seda erandit ei 
ole kunagi kohtus vaidlustatud. Ungari kalvinistliku Károli Gáspári 
Ülikooli usuteaduskonnas kehtiva põhimõtte kohaselt ei võeta pastoriks 
ega usuõpetajaks õppima „homoseksuaalse eluviisiga” üliõpilasi. Ungari 
ülemkohus on teinud otsuse usuteaduskonna kasuks, leides, et 
homoseksuaalsete inimeste suhtes tehtav erand on lubatav.294 

Seksuaalse sättumusega seotud mitmekesisuse edendamine on homo-, bi- 
ja transseksuaalsuse ning transsoolisuse küsimustes vaenulike 
usuorganisatsioonide võimu all olevates keskkondades sageli raske. 
Näiteks Maltal, kus katoliku kirik haldab ligi kolmandikku kõigist 
koolidest, peavad õpetajad vastavalt riiklikule miinimumõppekavale 

291 Welt Online (2006), Fristlose Kündigung wegen Homosexualität. 24. november 2006. 
http://www.welt.de/vermischtes/article96880/Fristlose_Kuendigung_wegen_ 
Homosexualitaet.html (28.7.2008). 

292 Nõuandev arvamus Madalmaadele esitatud Euroopa Komisjoni ametliku teatise kohta seoses 
direktiivi 2000/78/EÜ ebaõige ülevõtmisega; CGB nõuandev arvamus/2008/02, märts 2008. 

293 Kohtumine ombudsmani bürooga (12. märts 2008). 
294 S. Quinn, E. Paradis (2007), Going Beyond the Law: promoting equality in employment, 

Brüssel: ILGA-Europe. 
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„silmas pidama õpilaste ja nende vanemate kõlbelisi ja usulisi väärtusi”. 
Seoses sellega on Malta homoõiguste liikumisel (MGRM) väidetavalt 
keelatud levitada teabelehti ja õppematerjale, milles tutvustatakse homo-, 
bi- ja transseksuaalsuse ning transsoolisuse küsimusi. 

Kogu Euroopa Liidus on aga ka näiteid usuasutustest, mille lähenemisviis 
homo-, bi- ja transseksuaalsetele ning transsoolistele inimestele ning 
nendega seotud küsimustele on teistsugune. Näiteks Madalmaades oli 
Madalmaade kalvinistlik kirikukogu 1995. aastaks teinud avalduse, et 
kiriku liikmetel on võrdsed õigused olenemata nende seksuaalsest 
sättumusest või eluviisist.295 1990. aastal kutsus kirikukogu kõiki kogudusi 
üles „aktsepteerima homoseksuaalseid liikmeid, sealhulgas 
ametikohtadel”. Madalmaade protestantliku kiriku luterlik kogu otsustas 
1995. aastal õnnistada kirikus homoseksuaalseid kooselusid ning teatas, et 
„kahe inimese õnnistamisele, kes lubavad teineteisele kestvat sõprust, 
pühendumust ja truudust”, ei ole vastuargumente. Soomes tunnustab 
Helsingi Kallio kogudus (Kallion seurakunta) „vikerkaareinimesi” ning on 
korraldanud Vaasa, Helsingi ja Tampere Gay Pride’i ürituste puhul 
„vikerkaaremissasid”.296 Oikumeeniline rühm Yhteys (ühtekuuluvus) 
edendab kirikus liberaalsemat suhtumist seksuaal- ja soolistesse 
vähemustesse. Nagu eespool osutatud, osales Rootsi kirik 2008. aasta 
Pride’i üritusel. 

Kokkuvõte 

Mõnes liikmesriigis osalevad usuasutused ja -ühingud sageli poliitilistes 
aruteludes homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste õiguste 
üle, tehes lobitööd selliste õiguste vastu ning takistades sel moel uute 
õigusaktide vastuvõtmist selles valdkonnas. Mõnes liikmesriigis korraldavad 
usurühmitused ja -tegelased ka aktiivselt homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste ürituste vastaseid meeleavaldusi. 

Mõnes liikmesriigis kuulub palju koole, sotsiaalteenuseid ja avalike arutelude 
või ürituste korraldamiseks kasutatavaid kogukonnakeskusi kirikule ning on 
kiriku hallata. Homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi 
esindavaid vabaühendusi ei ole nendesse kohtadesse lubatud ning neil on 
keelatud levitada teavet homo-, bi- ja transseksuaalsuse ning transsoolisuse 
kohta või osaleda poliitilistes aruteludes. 

Diskrimineerimisvastaste õigusaktidega ette nähtud erandeid, mis võimaldavad 
usuasutustest tööandjatel diskrimineerida töötajaid, kes „ei tegutse heas usus ja 
organisatsiooni eetosele lojaalselt”, tõlgendatakse viisil, mis on mõnes 
liikmesriigis viinud homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 
diskrimineerimiseni. 

295 Vt http://www.protestantchurch.nl/default.asp?inc=info&rIntId=1649 (6.2.2009). 
296 Vt http://kallio.kirkkohelsinki.net/?deptID=2590&searchword=Yhteys (7.2.2009). 
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On ka positiivseid näiteid homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi 
inimesi kaasavatest usuühingutest. 
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Sport 
Käesolev jaotis käsitleb raskusi, mis on seotud avalikult homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste sporditegevusega ning 
homofoobse keelekasutuse ja laimu kasutamisega elukutselises ja 
harrastusspordis. 

Homofoobia spordis 

Enamiku riikide olukorraaruannetes märgitakse, et homofoobiat spordis on 
vähe kvantitatiivselt ja kvalitatiivselt uuritud. See vähene teave viitab aga 
sellele, et homofoobiat esineb mitmes spordiga seotud kontekstis ning avalikult 
homo-, bi- ja transseksuaalstel ning transsoolistel inimestel on 
spordiringkondades suuri raskusi. Olemasolevad uurimustulemused ja andmed 
käsitlevad peamiselt elukutselist jalgpalli. 

Peaaegu kõikidel peavoolu jalgpalliüritustel skandeerivad fännid 
kohtuniku või vastasvõistkonna naeruvääristamiseks homofoobseid 
hüüdlauseid.297 Ühendkuningriigis ei ole haruldane, et jalgpallur kasutab 
mängu ajal kohtuniku kohta homofoobseid solvanguid.298 

Itaalias märkisid vabaühendused Arcigay ja Arcilesbica vestlustel, et 
homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste vastu suunatud 
avaldused on jalgpallifännide hulgas tavalised ning mitmes fänniklubis ja 
huligaanide rühmas on esindatud neofašistlikud rühmitused.299 

Ühendkuningriigi olukorraaruanne ei sisaldanud andmeid mitte ühegi 
avalikult homoseksuaalse elukutselise jalgpalluri kohta Suurbritannias, 
kuid teadaolevalt homoseksuaalsetel jalgpalluritel on soovitatud esineda 
heteroseksuaalsena. 

„Ma arvan, et mul oleks kergem avalikustada oma homoseksuaalsust erakonnas kui 
spordis. Spordis on mehelikkus endiselt ideaal. Nooruses jalgpalli mängides oli mulle 
oluline eristada end „memmekatest” ja „lilladest”. (Mees, endine tennisetreener, 
Rootsi)300  

 

297 T. Walther (2006), Kick It Out: Homophobia in Football. European Gay and Lesbian Sport 
Federation (toim.), Berliin, Amsterdam. 

298 Vt http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2006/sep/28/paulscholesandantigayabuse 
(8.8.2008). 

299 Kohtumine vabaühendustega Arcigay ja Arcilesbica (Itaalia, 5. märts 2008).  
300 RFSL (2007), All Clear 2.0, Gay, Lesbian, Bi & Hetero at Work, lk 55. 
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1989. aastal võitlemiseks diskrimineerimise vastu spordis ning 
homoseksuaalsete sportlaste toetamiseks seksuaalse sättumuse avalikustamisel 
asutatud Euroopa homospordiföderatsiooni (EGLSF) andmetel ei ole Euroopa 
harrastussspordi ringkondades kerge oma sättumust avalikustada. Ehkki homo-, 
bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste kogemused on liikmesriikide 
lõikes erinevad, on teada mitu juhtumit inimestest, kes on tundnud, et nende 
klubikaaslased ahistavad ja tõrjuvad neid.301 

Hea tava: vestlustes selgus, et Soome spordiliit on avaldanud kolmes keeles 
(soome, rootsi ja inglise keeles) teatmiku „Involved and Visible: Sexual and 
Gender Minorities in Sports and Physical Activities („Osalevad ja nähtavad: 
seksuaal- ja soolised vähemused spordis ning kehakultuuris”)”302. 

 

Hea tava: Saksamaal algatas Saksamaa Jalgpalliliit (Deutscher Fußball 
Bund) 2007. aastal kampaania „Football and Homophobia” („Jalgpall ja 
homofoobia”) ning allkirjastas seksuaalse sättumuse alusel 
diskrimineerimise vastase deklaratsiooni.303 

Homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste nähtavus spordis 

Homosporditeemalise veebilehe Outsports.com andmetel olid Pekingi 2008. 
aasta olümpiamängudel osalenud 10 708 sportlasest oma homoseksuaalsuse 
avalikustanud kõigest 10.304 Sidusrühmade e-küsitluses märkis 41% vastajatest, 
et isegi harrastusspordis „ei ole võimalik” või „on vähe võimalusi” olla 
avalikult homo-, bi- või transseksuaalne või transsooline. 

„Tippsportlased harilikult eitavad oma seksuaalsust, et saada toetusi/stipendiume 
jms. Iirimaal oleks igasugune, nii rahaline kui ka ühiskondlik toetus, avalikult lesbilise 
sportlase jaoks minu arvates kättesaamatu.” (Naine, Iirimaa)305 

 

Iirimaa võrdõiguslikkust edendava asutuse (The Irish Equality Authority) 
andmetel on homo-, bi- ja transseksuaalsed ning transsoolised sportlased 
enamjaolt nähtamatud, mistõttu elukutselises spordis homo-, bi- ja 

301 Vt http://www.eglsf.info/eglsf-about.php (10.8.2008). 
302 Kohtumine tööhõive- ja majandusministeeriumi, haridusministeeriumi ning 

siseministeeriumiga (Soome, 4. märts 2008). 
303 Saksamaa olukorraaruanne. 
304 Vt http://www.outsports.com/os/index.php/Olympics/2008/In-Beijing-Olympics-only-5-

openly-gay-athletes.html (25.1.2009). 
305 L. Greene (2007), Lesbian Athletes and Their Experiences of Gender and Sexuality in 

Competitive Sports in Ireland (1980-2007), University College of Dublin: College of Human 
Sciences. 
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transseksuaalsed ning transsoolised eeskujud tegelikult puuduvad.306 Ka 
vabaühendused Arcigay ja Arcilesbica märkisid vestlustes, et Itaalias on 
homo-, bi- ja transseksuaalsed ning transsoolised sportlased samuti 
peaaegu nähtamatud.307 

Homofoobiavastane võitlus spordis 

Rootsis korraldatud küsitluses selgus, et homofoobia avastamise ja selle 
vastu võitlemisega tegeletakse spordis vähe.308 Rootsi tööstusministeeriumi 
korraldatud projektis küsitleti Rootsis 40 spordiühingut ning tuvastati, et 
enamikus neist ei ole homofoobiat ega homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste sportlaste olukorda kunagi arutatud. Peale selle vastas 
enamik ühinguid, et nende liikmete hulgas ei ole avalikult homo-, bi- või 
transseksuaalseid või transsoolisi inimesi ning nad ei ole kehtestanud selles 
küsimuses põhimõtteid ega tegevuskavasid. 

Ühendkuningriigi homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi 
esindav vabaühendus Stonewall märkis, et spordis on homofoobiavastane 
võitlus pälvinud vähe tähelepanu ning elukutselises jalgpallis on 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise tagamisel esikohale seatud 
rassismivastane võitlus.309 

Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee tegi homofoobia kohta spordis 
2003. aastal järgmise avalduse: „Assamblee usub, et spordis nii sportlaste seas 
kui ka nende suhetes pealtvaatajatega valitseva homofoobia vastu tuleb 
võidelda samamoodi nagu rassismi ja igasuguse muu diskrimineerimise 
vastu”.310 

Spordis valitseva suhtumise muutmisele võivad oluliselt kaasa aidata teatavad 
Euroopa Komisjoni programmi PROGRESS raames toetatavad algatused. 
Näiteks võib tuua kampaania „Jooks erinevuste heaks”, mis võimaldab 
teatavatel maratonidel osalevatel jooksjatel kanda Euroopa Liidu 
diskrimineerimisvastase kampaania spordivõivaid, et suurendada teadlikkust 
diskrimineerimisest ja väljendada oma diskrimineerimisvastast suhtumist.311 

Hea tava: koostöö koolitusprogrammide arendamisel: Alates 2007. aastast 
on Rootsi homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste õiguste 
föderatsioon (RFSL) ja seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimise 
küsimustega tegelev ombudsman (HomO) teinud projekti raames koostööd 

306 Kohtumine Iirimaa võrdõiguslikkust edendava asutusega (Equality Authority) (Iirimaa, 4. 
aprill 2008). 

307 Kohtumine vabaühendustega Arcigay ja Arcilesbica (Itaalia, 5. märts 2008). 
308 Vt http://www.homo.se/o.o.i.s/3950 (14.8.2008). 
309 Kohtumine vabaühendusega Stonewall (Ühendkuningriik, 31. märts 2008). 
310 Soovitus 1635 (2003), 25. november 2003, homoseksuaalsete sportlaste kohta, vastu võetud 

assamblee nimel tegutseva alalise komitee poolt. 
311 Vt http://www.stop-discrimination.info/56.0.html (12.1.2008). 
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rahvusliku spordiföderatsiooni (Riksidrottsförbundet) ja spordi valdkonna 
haridusorganisatsiooniga SISU. Projekti eesmärk on anda treeneritele 
teavet homo-, bi- ja transseksuaalsuse ning transsoolisuse küsimustes. 
RFSL ja SISU kavatsevad välja töötada koolitusprogramme ja pakkuda 
neid spordiklubidele. Samal ajal koostab ja korraldab Riksidrottsförbundet 
uuringuid, mis käsitlevad homo-, bi- ja transseksuaalsuse ning 
transsoolisuse küsimusi spordis.312 

 

Hea tava: spordiklubide ja inimõiguste organisatsioonide koostöö: 
Vestlustes selgus, et Prantsusmaal teeb jalgpalliklubi Paris Saint Germain 
koostööd homojalgpalliklubiga Paris Foot Gay ning rahvusvahelise 
rassismi- ja antisemitismivastase liigaga (Ligue Internationale Contre le 
Racisme et l'Antisémitisme), et koostada homofoobiavastased põhimõtted 
diskrimineerimise ennetamiseks ja diskrimineerimise vastu võitlemiseks. 
313 

Saksamaal on jalgpallis valitsev vaenulik õhkkond ajendanud 
homoseksuaalseid mängijaid asutama oma harrastusklubisid.314 Homo-, bi- ja 
transseksuaalsed ning transsoolised inimesed on oma spordiliidud loonud ka 
teistes liikmesriikides. Homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste 
inimeste spordisündmuste näiteks võib tuua iga-aastased Euroopa homospordi 
meistrivõistlused (Eurogames) ja ürituse Outgames.315 

Kokkuvõte 

Homofoobia kohta spordis on andmeid valdavalt elukutselise jalgpalli 
valdkonnast. Jalgpallis väljendub homofoobia fännikultuuris ja jalgpallurite 
seas; jalgpalliüritustel on tavaline homofoobsete väljendite kasutamine vastaste 
või kohtunike naeruvääristamiseks. Silmatorkava tulemusena leiti, et homo-, 
bi- ja transseksuaalsed ning transsoolised sportlased on spordis nähtamatud. 
Arvatakse, et homo-, bi- ja transseksuaalsetel ning transsoolistel sportlastel on 
ahistamise, homofoobia ning klubikaaslaste põlguse kartuses vähe võimalusi 
oma sättumust spordiringkondades avalikustada. 

Enamiku spordiliitude diskrimineerimisvastases tegevuskavas on homofoobia 
harva tähtsustatud, eriti võrreldes rassismi vastu võitlemiseks tehtavate 
jõupingutustega. 

312 Rootsi olukorraaruanne. 
313 Kohtumine vabaühendustega Inter LGBT ja L'Autre Cercle, (Prantsusmaa, 10. märts 2008). 
314 Saksamaa olukorraaruanne; vt ka http://www.queer footballfanclubs.com (20.3.2008). 
315http://www.eurogames.info/eurogames-welcome.html ja www.copenhagen2009.org 

(8.8.2008).  
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Meedia 
Käesolev jaotis vaatleb, kuidas homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi 
inimesi ja nende elu esitatakse ja kujutatakse Euroopa Liidu meedias. Meedia 
tähendab siin kontekstis avalikku ja erameediat,316 samuti visuaalset ja 
kirjalikku meediat, nt internetti, ajakirjandust ja televisiooni. 

Homofoobsed meediakäsitlused 

Homofoobne meediakäsitlus tuli kõneaineks muu hulgas vestlustel Itaalia 
ja Poola homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi 
esindavate vabaühendustega ning Läti võrdõiguslikkust edendava 
asutusega.317 Hiljutine homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste 
inimeste kajastamist Šotimaa pressis käsitlev uuring näitas, et ajalehed on 
valmis avaldama sellise tugevusega homofoobseid solvanguid sisaldavaid 
kirju, mida ei avaldataks, kui tegu oleks rassistlike solvangutega.318 Leedu 
uuringus ilmnes, et teatud ajakirjanikud kasutavad homofoobseid 
väljendeid.319 

Hea tava: Leedu Geiliiga koostas koostöös Euroopa Ringhäälinguliiduga 
homo-, bi- ja transseksuaalsuse ning transsoolisuse meediakajastuse 
parandamise juhendi. Selles antakse ajakirjanikele ja aktivistidele lihtsaid 
juhiseid, kuidas muuta homo-, bi- ja transseksuaalsuse ning transsoolisuse 
küsimuste kajastust positiivsemaks. Tulemusena on saavutatud tihedam 
koostööd meediaga, mistõttu meedias ilmuvad artiklid ning teave homo-, 
bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste kohta on paremini 
tasakaalustatud.320 

Homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste kajastamine 
meedias 

Sidusrühmade e-küsitluses osalejatel paluti hinnata homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste kujutamist meedias ning vastata 
küsimusele, kas sellise mitmekesise elanikkonnarühma käsitlemist peeti 

316 Meediakäsitluses esineva homofoobia uurimisel ei olnud võimalik eristada avalikku ja 
erameediat. 

317 Kohtumised vabaühendustega Arcigay ja Arcilesbica (AL) (Itaalia, 5. märts 2008), Poola 
homofoobiavastase liikumisega (Poola, 17. märts 2008) ning vabaühendusega Mozaika (Läti, 
12. märts 2008) ja Läti ombudsmani bürooga (Läti, 12. märts 2008).  

318 Stonewall (2007), WRITTEN OUT. The Scottish Press’ portrayal of lesbian, gay, bisexual and 
transgender people, Šotimaa, avaldatud: 
http://www.stonewallscotland.org.uk/documents/stonewall__written_out.pdf (5.2.2009).  

319 A A. Tereskinas (2007), „Not Private Enough”: Homophobic and injurious speech in the 
Lithuanian Media, http://www.lgl.lt/projektaie.php?pid=35 (5.2.2009). 

320 Vt http://www.ilga-europe.org/europe/funding_capacity_building/working_with_media 
(17.10.2008). 
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nüansirikkaks või stereotüüpseks. Üksnes 14% vastajatest arvas, et meedia 
kujutab homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi nüansirikkalt 
või mõnevõrra nüansirikkalt. 

Enamik homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi 
esindavaid vabaühendusi, kellega vesteldi, väitis, et homo-, bi- ja 
transseksuaalsuse ning transsoolisuse küsimusi ei kajastata meedias kuigi 
sageli ning meedia kipub selliseid inimesi ning nende küsimusi enamal või 
vähemal määral lihtsustama, tegema neist sensatsiooni või kasutama 
stereotüüpe. Vestlusel märkisid Luksemburgi homo-, bi- ja 
transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi esindava vabaühenduse 
CIGALE esindajad, et meedia kipub vältima homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimestega seotud intellektuaalseid ja 
poliitilisi küsimusi ning keskendub selle asemel pealiskaudsetele 
küsimustele, näiteks mis rõivaid nad Pride’i üritustel kannavad.321 Poola 
homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi esindav 
homofoobiavastane liikumine teatas vestlustel, et riigis on teatud ajalehed 
ning katoliiklikud telekanalid ja raadiojaamad avalikult homofoobsed, 
kuid märkis, et on ka meediakanaleid, mis annavad homo-, bi- ja 
transseksuaalsetest ning transsoolistest inimestest ning nende küsimustest 
neutraalse pildi.322 Läti ombudsmani büroo teatas, et meediakanaleid on nii 
positiivseid kui ka negatiivseid. Näiteks bussijaamades levitatav tasuta 
ajaleht sisaldanud homofoobseid avaldusi.323 Homo-, bi- ja 
transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi esindav vabaühendus Mozaika 
on seetõttu esitanud kaebuse vihkamist õhutavate sõnavõttude kohta. 
Vestluses Taani Homoliiduga (Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske) 
selgus, et homo-, bi- ja transseksuaalsuse ning transsoolisuse küsimuste 
meediakäsitluses on ülekaalus stereotüüpsed kuvandid ja näited. Isegi 
tõsimeelseid artikleid homoseksuaalsete inimeste õiguste kohta 
illustreeritakse piltidega napis rõivastuses meestest Kopenhaageni Pride’i 
paraadil.324 

Neid tähelepanekuid toetavad mõned uurimustulemused, mille kohaselt 
homoseksuaalsust peetakse suuremal või vähemal määral endiselt 
tabuteemaks ning seetõttu pälvib see meedias väga vähe tähelepanu. 
Saksamaa homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 
televisioonis kajastamise uuringus arvas 63% homo-, bi- ja 
transseksuaalsetest ning transsoolistest vastajatest, et mis tahes 
heteroseksuaalsusest erineva sättumuse ja identiteedi kujutamine on 
endiselt tabu.325 Belgia uuringus tuvastati, et transsoolisust ei ole 
kajastatud meedias praktiliselt kunagi, kui välja arvata viited 

321 Kohtumine vabaühendusega CIGALE (28. aprill 2008).  
322 Kohtumine Poola homofoobiavastase liikumisega (Poola, 17. märts 2008). 
323 Kohtumine ombudsmani bürooga (Läti, 12. märts 2008). 
324 Kohtumine vabaühendusega LBL (Taani, 26. aprill 2008). 
325 V. Jung, (2003), Darstellung von Homosexualität in TV-Unterhaltungssendungen. (Väitekiri.) 

Bamberg: Bambergi Ülikool. 
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meditsiiniküsimustele või –probleemidele.326 Sama näib kehtivat kogu 
ülejäänud Euroopa Liidu kohta. Portugali uuring viitab siiski sellele, et 
viimasel kümnendil on kõnealuste teemade nähtavus riigi meedias 
suurenenud. Samas on lisatud märkus, et lesbilised ja biseksuaalsed naised 
on võrreldes homoseksuaalsete meestega peaaegu nähtamatud ja 
alaesindatud.327 

Mõnes uuringus viidatakse ka homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste moonutatud kujutamisele. Sloveenia põhjalikus 
meediaanalüüsis uuriti aastate 1970–2000 trükimeediat ning tuvastati 
järgmised nähtused: stereotüüpidele allutamine – lähtumine jäikadest 
soorollidest, nii et homoseksuaalseid mehi kujutatakse naiselikena ja 
homoseksuaalseid naisi mehelikena; meditsiiniga seostamine – 
homoseksuaalsuse paigutamine meditsiini ja psühhiaatria valdkonda ning 
põhjuste otsimine; seksualiseerimine – homoseksuaalsuse taandamine 
suguelule; salatsemine – homoseksuaalse kujutamine millegi varjatuna, 
mis on seotud häbi ja kahetsusega; ning normaliseerimine – 
homoseksuaalsete inimeste kujutamine heteroseksuaalsetena, et muuta 
homoseksuaalsus vähem ähvardavaks ja vähem poliitiliseks.328 

Šotimaa vabaühenduse Stonewall Scotland uuringus, millele on käesolevas 
jaotises viidatud ka eespool, märgiti, et meediakajastus tugevdab sageli 
arvamust, et seksuaalne sättumus on seotud ainult sugueluga; kuritegevuse 
kajastamisel rõhutatakse kurjategijate seksuaalset sättumust isegi siis, kui see ei 
ole sooritatud kuriteo seisukohalt oluline. 

Hea tava: Ühendkuningriigi sõltumatu pressikaebuste komisjon (Press 
Complaints Commission), mis käsitleb kaebusi ajalehtede ja ajakirjade sisu 
kohta, laiendas 2005. aasta mais oma tegevusjuhendi 12. punkti 
(„Diskrimineerimine”) transsooliste inimeste diskrimineerimisele 
meediakajastuses. Uue sõnastuse kohaselt peab ajakirjandus hoiduma 
eelarvamuslike või halvustavate märkuste tegemisest inimeste rassi, 
nahavärvi, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse või mis tahes füüsilise või 
vaimse haiguse või puude kohta.329 

326 A. Dewaele ja D. Paternotte (2008), The situation concerning homophobia and discrimination 
on grounds of sexual orientation in Belgium. Antwerpen/Brüssel: Steunpunt 
Gelijkekansenbeleid (Consortium Universiteit Antwerpen & Universiteit Hasselt)/Université 
libre de Bruxelles.  

327 Caldeira (2006), A Representação das Minorias Sexuais na Informação Televisiva 
Portuguesa, Lissabon: Livros Horizonte. 

328 R. Kuhar (2003), Media Representations of Homosexuality: An Analysis of Print Media in 
Slovenia, 1970-2000, Mediawatch: Ljubljana. http://mediawatch.mirovni-
institut.si/eng/mw13.htm (5.2.2009). 

329 Euroopa Liidus toimuvat homofoobia- ja transfoobiavastast võitlust käsitleval 
ümarlauakonsultatsioonil organisatsioonilt Transgender Europe saadud andmed, juuni 2008, 
Kopenhaagen. 
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Homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste kujutamist 
Portugali ja Saksamaa meedias käsitlenud uurimus näitas samuti, et 
homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi kiputakse 
kajastama lihtsustatult ja ühekülgselt, ning et kuigi Saksamaal annavad 
trükimeedia ja veebilehed nüansirikkama pildi, kasutavad peavoolu 
telekanalid endiselt klišeid ja stereotüüpe.330 

Positiivsed arengusuunad homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste meediakajastuses 

Uuringutest on ilmnenud ka positiivseid arengusuundi, mis viitavad homo-
, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste ja nende küsimuste 
paremale ja nüansirikkamale käsitlemisele meedias. Tšehhi Vabariigi 
uuringus331 tuvastati, et kui 1990. aastate esimesel poolel valitsesid homo-, 
bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste meediakajastuses 
negatiivsed stereotüübid, seksualiseerimine ning koomiline või 
kriminaalne kontekst, siis viimasel kümnendil kujutatakse nimetatud 
inimesi üha rohkem dokumentaalfilmides ja teleseriaalides igapäevase 
ühiskondliku elu kontekstis. 

Hispaania olukorraaruandes märgiti, et enamik meediakanaleid kajastab 
homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste poliitilisi ja 
ühiskondlikke tähtsündmusi, nagu näiteks Gay Pride’i pidustused, olulised 
kohtulahendid ja parlamendis vastuvõetud seadused, praegu nüansirikkalt 
ning homofoobset käsitlust esineb harva. Rootsi olukorraaruandes märgiti 
ka, et meedia kujutab homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste 
inimeste kogukonna mitmekesisust täpsemalt; Leedus on homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste tõsieluteemade kajastamise 
ulatus viimastel aastatel suurenenud.332 

Hea tava: Taanis on kultuuriministeeriumi ja Taani riikliku ringhäälingu 
(Danmarks Radio) vahel sõlmitud avaliku teenindamise leping, kus on selge 
sõnaga määratletud eesmärk peegeldada mitmekesisust ning mis sisaldab 
diskrimineerimisvastast klauslit, milles viidatakse homo-, bi- ja 
transseksuaalsetele ning transsoolistele inimestele ning nende küsimustele: 
„Taani riiklik ringhääling kajastab igakülgselt Taani ühiskonnaelu ning 
peegeldab kultuuri, vaadete ja elamistingimuste mitmekesisust kõikjal 

330 T.L. Monteiro, V. Policarpo, F.V. da Silva (2008), Homofoobia ning seksuaalse sättumuse 
alusel diskrimineerimisega seotud olukord Portugalis, Portugali olukorraaruanne; Walters, S. 
D. (2001), Take my Domestic Partner, Please: Gays and Marriage in the Era of the Visible. – 
M. Bernstein & R. Reimann (eds.), Queer families, Queer Politics: Challenging Culture and the 
State (lk 338–357), New York: Columbia UP. 

331 Inimõiguste ja rahvusvähemuste ministri moodustatud töörühm seksuaalvähemuste küsimustes 
(2007), Homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste olukorra analüüs Tšehhi 
Vabariigis. Tšehhi Vabariigi valitsus. 

332 A. Tereskinas (2007), “Not Private Enough”: Homophobic and injurious speech in the 
Lithuanian Media. 
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riigis […] Saated ei tohi ühelgi viisil ärgitada vihkamist rassi, soo, 
usutunnistuse, rahvuse ega seksuaalse sättumuse alusel.” 333 

On selge, et nähtavate positiivsete homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste eeskujude olemasolu meedias on väga tähtis. Mõnes liikmesriigis 
on selliseid eeskujusid nii poliitikas kui ka kultuuris üha rohkem. Näiteks võib 
tuua Berliini linnapea Klaus Wowereiti, kes oli aastatel 2001–2002 ka 
Saksamaa parlamendi eesistuja. Oma tuntud kõnes ütles ta: „Ma olen homo – ja 
ongi hea!” („Ich bin schwul – und das ist gut so!”). 

Kreekas protestisid homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste 
inimeste ühendused häälekalt sõltumatu riikliku raadio- ja 
televisiooninõukogu otsuse vastu, millega suurele telekanalile Mega 
Channel määrati trahv summas 100 000 eurot selle eest, et kanal näitas 
populaarses teleseriaalis kahe meestegelase suudlemist. 2006. aasta 
detsembris tühistas selle otsuse Kreeka kõrgeima astme halduskohus, mis 
tuvastas, et trahv on põhiseadusevastane, sest stseen kujutas lihtsalt „ühe 
ühiskonnarühma tegelikku elu, kes koos paljude teistega moodustavad 
avatud ja demokraatliku ühiskonna ning kelle seksuaalseid eelistusi ei tohi 
hukka mõista”. 

Euroopa Liidu tasandil on väärtuslikud sellised meetmed, millega meediat 
kasutatakse avaliku arvamuse muutmiseks ning ergutatakse meedias töötavaid 
inimesi uuesti läbi töötama teatavatesse ühiskonnarühmadesse ja vähemustesse 
kuuluvate inimeste kajastamist, nagu Euroopa Komisjoni koostöö 
muusikakanaliga MTV, mis hõlmab reklaami, loomekonkurssi ja pöördumist 
noorte poole seoses rassilise diskrimineerimisega, samuti iga-aastane 
ajakirjandusauhind, mis antakse ajakirjanikele, kes aitavad edendada paremat 
arusaamist mitmekesisusest ja diskrimineerimisprobleemidest.334 

Kokkuvõte 

Homofoobseid sõnavõtte ilmub meedias ikka veel kogu Euroopa Liidus ning 
homoseksuaalsust peetakse enamal või vähemal määral endiselt tabuteemaks. 
Üldiselt ei ole homo-, bi- ja transseksuaalsed ning transsoolised inimesed 
meedias nähtavad, kuigi homoseksuaalsed mehed on nähtavamad kui lesbilised 
naised või transsoolised inimesed. 

Meedia kasutab homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 
kajastamisel ka mitmesuguseid stereotüüpe. Homo-, bi- ja transseksuaalsetele 
ning transsoolistele inimestele tähtsaid teemasid käsitlevate kaastööde 
illustreerimiseks kasutatakse poolerootilisi pilte, mis suurendavad eelarvamusi 
ning tugevdavad arusaama, et seksuaalne sättumus on seotud ainult suguelu ja 
seksuaalsete eelistustega. Kogu Euroopa Liidu ajakirjanikele tuleks oma 

333 Taani riikliku ringhäälingu ja kultuuriministri vaheline avaliku teenindamise leping 2007–
2010: 2 

334 Vt http://www.stop-discrimination.info/99.0.html (11.12.2008). 
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kaastööde esinduslikkuse ja tasakaalustatuse parandamisel kasuks homo-, bi- ja 
transseksuaalsuse ning transsoolisuse küsimuste parem mõistmine. 

Samas on siiski ka märke, et olukord on tasapisi muutumas, ning mõnes 
uuringus on täheldatud, et kogu Euroopa Liidu meediakajastus on muutunud 
homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste ning nende 
küsimuste suhtes nüansirikkamaks ja teadlikumaks. 
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Varjupaik 
Selle valdkonna kohta on teavet ja andmeid vähe, kuid olemasolevad 
uurimustulemused ning välitöö käigus kogutud andmed toovad esile kaks 
problemaatilist valdkonda: seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi 
käsitlemine varjupaigamenetlustes ning homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste varjupaigataotlejate tingimused varjupaigakeskustes. 

Varjupaiga taotlemise üldraamistik 

Varjupaiga taotlemise ja täiendava kaitse üldise õigusliku raamistiku 
üksikasjalikum analüüs seoses seksuaalse sättumuse ja soolise identiteediga on 
esitatud Põhiõiguste Ameti õiguslikus analüüsis,335 kus on märgitud, et 
vastavalt 1951. aasta pagulasseisundi konventsioonile (artikli 1 jaotise A lõige 
2) ja nõukogu direktiivile 2004/83/EÜ võib homo-, bi- ja transseksuaalseid 
ning transsoolisi inimesi, kes taotlevad Euroopa Liidu liikmesriikides 
varjupaika seksuaalse sättumuse alusel tagakiusamise eest, käsitleda 
„teatavasse sotsiaalsesse rühma” kuuluvate pagulastena.336 

Seega annab Euroopa Liidu liikmesriikide õiguslik raamistik võimaluse 
seksuaalse sättumuse või soolise identiteedi tõttu tagakiusatavaid homo-, bi- ja 
transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi tunnustada pagulastena ja anda neile 
varjupaika. Mitmele homo-, bi- ja transseksuaalsele ning transsoolisele 
inimesele ongi nendel alustel Euroopa Liidu liikmesriikides varjupaika antud. 

Olemasolevatel andmetel on homo-, bi- ja transseksuaalsetele ning 
transsoolistele inimestele varjupaika antud Austrias, Belgias, Hispaanias, 
Itaalias, Kreekas, Luksemburgis, Madalmaades, Poolas, Portugalis, 
Prantsusmaal, Rootsis, Saksamaal, Taanis, Tšehhi Vabariigis, Ungaris ja 
Ühendkuningriigis. See loetelu ei pruugi olla ammendav, sest mitte üheski 
liikmesriigis ei ole statistikaülevaadet seksuaalse sättumuse või soolise 
identiteedi alusel antud varjupaiga juhtumite arvust. Mõnes liikmesriigis 
(näiteks Küprosel, Prantsusmaal, Saksamaal ja Slovakkias) ametlikud 
näitajad puuduvad; Eesti ja Läti337 sisserändeasutuste andmetel ei ole neilt 
seksuaalse sättumuse või soolise identiteedi alusel varjupaika taotletud. 

335 Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (2008), Homofoobia ja diskrimineerimine seksuaalse 
sättumuse alusel Euroopa Liidu liikmesriikides: I osa – õiguslik analüüs, lk 83–98. 

336 Erandiks on Taani, kus homoseksuaalseid ega transsoolisi inimesi ei tunnustata „teatavasse 
sotsiaalsesse rühma” kuuluvatena, sest Taani sisserändeasutuste õiguspraktikas seda mõistet ei 
kasutata. Sisserändeasutused võivad aga anda „kaitsestaatusega” elamisloa, kui nad tuvastavad 
„hukkamise või ebainimliku või alandava kohtlemise ohu päritoluriigis” (vrd Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Amet (2008), Homofoobia ja diskrimineerimine seksuaalse sättumuse alusel 
Euroopa Liidu liikmesriikides: I osa – õiguslik analüüs). 

337 Eestis: kodakondsus- ja migratsiooniamet. Lätis: kodakondsus- ja migratsiooniamet. 
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Teiste liikmesriikide andmed viitavad mitmele juhtumile. Belgias vaadati 
2006. aastal läbi vähemalt 116 juhtumit (ja pagulasseisund anti 33 isikule) 
ning 2007. aastal vähemalt 188 juhtumit (pagulasseisund anti 60 isikule).338 
Rootsi migratsiooniameti (Migrationsvärket) 2002. aasta hinnangul taotleb 
seksuaalse sättumuse või soolise identiteedi alusel varjupaika ligikaudu 
300 inimest aastas. Rootsi parlament otsustas 2005. aastal, et soo või 
seksuaalse eelistuse tõttu tagakiusamisohus olevatele inimestele võib anda 
pagulasseisundi (valitsuse seaduseelnõu 2005/06:06).339 

Seksuaalne sättumus ja sooline identiteet taotlemismenetlustes 

Uuringud340 näitavad, et andmeid seksuaalse sättumuse, soolise identiteedi 
ning homo-, bi- ja transseksuaalsete ja transsooliste inimeste olukorra 
kohta päritoluriigis, mida kasutatakse pagulasseisundi kindlaksmääramise 
menetlustes, on sageli väga vähe. Samuti rõhutatakse uuringutes, et 
varjupaiga taotlemise menetlustes on põhiprobleemiks 
varjupaigataotlejate usutavus. Seksuaalse sättumuse tõttu tagakiusamise 
väidetesse suhtutakse kriitiliselt ning on teatatud mitmest juhtumist, mil 
„varjupaigataotluste käsitlejad ei usu sageli, et varjupaigataotleja on 
tegelikult homo-, bi- või transseksuaalne või transsooline”. Selle on 
vähemalt kaks põhjust. Esiteks peetakse teatavaid identiteete ning 
väljendumis- ja eluviise teistest usutavamateks. Taanist pärit näitena võib 
kahtlusi tekitada seksuaalsete eelistuste muutmine või biseksuaalsus: 

„On ka juhtumeid, kus inimene justkui on homoseksuaalne ja samas ei ole ka. 
Hinnangut anda on raske. Meil oli üks [taotleja], kes alguses väitis, et ta on 
homoseksuaalne, kuid nüüd enam ei ole, sest see ei ole tema arvates enam huvitav. 
Selliseid inimesi on ning neid on raske tõsiselt võtta”.341 (Taani sisserändeteenistuse 
töötaja) 

 

Samamoodi võivad varjupaigataotluste rahuldamise üle otsustavad ametnikud 
tõlgendada heteroseksuaalsuse näitajana asjaolu, et taotleja on või oli abielus 
või muus heteroseksuaalses suhtes või et tal on lapsi. 

338 Allikas: Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA). 
339 Rootsi olukorraaruanne. 
340 S. Jivraj, A. de Jong, T. Tauqir (2003), Initial Findings: Identifying the Difficulties 

experienced by Muslim lesbian, bisexual and transgender women in accessing social and legal 
services, London: Safra Project, ja M.T. Drud-Jensen, S.P. Knudsen (2007), 
Migrationsvæsenets skab – betingelser for ikke-heteroseksuelle i forbindelse med asyl og 
familiesammenføring i en nutidig dansk kontekst. Kopenhaageni Ülikooli 
sotsioloogiateaduskond. 

341 Osundatud: M.T. Drud-Jensen, S.P. Knudsen (2007), Migrationsvæsenets skab - betingelser 
for ikke-heteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en nutidig dansk 
kontekst. Kopenhaageni Ülikooli sotsioloogiateaduskond, lk 132. 
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Teiseks võib varjupaigataotleja oma seksuaalse sättumuse avalikustada alles 
taotlemismenetluse lõpus, sest tegu on tundliku või tabuteemaga ning taotleja ei 
ole kindel ametiasutuste ja nende töötajate (sealhulgas tõlkide) reaktsioonis.342 
Põhjuseks võib olla ka see, et taotlemismenetluses ei ole seksuaalse sättumuse 
kohta teavet või et taotleja ei ole oma sättumust veel avalikustanud. 343 

Samas kui varjupaigataotleja avalikustab oma seksuaalse sättumuse alles 
menetluse lõpus, võivad ametnikud teda pidada ebausaldusväärseks ja arvata, et 
ta valetab oma taotluse usutavamaks põhjendamiseks.344 

Need probleemid ei pruugi tuleneda homofoobiast ega diskrimineerimisest, vaid 
võivad pigem viidata seksuaalse sättumuse käsitlemiseks vajalike teadmiste ja 
vahendite puudumisele. Rootsi homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste õiguste föderatsiooni (Riksförbundet För Sexuellt 
Likaberättigande, RFSL) juhatuse varjupaigaküsimustega tegelev liige kirjeldab 
seda heteronormatiivsuse ilminguna: 

„Me räägime palju heteronormatiivsusest ja sellest, et alati ei saa eeldada, et üle laua 
istuv inimene on heteroseksuaalne [...] Näide tegelikkusest on vestlusel esitatav 
küsimus: „Kas Teil oma tüdruk on?” Meessoost varjupaigataotleja puhul välistab 
küsimuse selline püstitus võimaluse, et vastajal võib olla meessoost elukaaslane. […] 
On ka teisi näiteid. Nii näiteks võib vestluse läbiviija öelda, et küll on imelik, et Te 
läksite teiste homoseksuaalidega tutvumiseks parki. […] See näitab, et tal ei ole 
aimugi, kuidas homoseksuaalsed inimesed suhtlevad ja tutvuvad.” (Rootsi homo-, bi- 
ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste õiguste föderatsiooni (Riksförbundet 
För Sexuellt Likaberättigande, RFSL) juhatuse liige.345 

 

Diskrimineerimist võib esineda ka varjupaigamenetlustes. Ungari 
migratsiooniamet küsis aastatel 2004–2007 psühhiaatri eksperdiarvamust 
varjupaigataotlejate seksuaalse sättumuse kohta. Teistel varjupaiga 
taotlemise juhtudel, näiteks kui varjupaika taotleti usulise või poliitilise 

342 S. Jivraj, A. de Jong, T. Tauqir (2003), Initial Findings: Identifying the Difficulties 
experienced by Muslim lesbian, bisexual and transgender women in accessing social and legal 
services, London: Safra Project. M.T. Drud-Jensen, S.P. Knudsen (2007), Migrationsvæsenets 
skab - betingelser for ikke-heteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en 
nutidig dansk kontekst. Kopenhaageni Ülikooli sotsioloogiateaduskond. 

343 Osundatud: A. Webster (2008), http://www.divamag.co.uk/diva/features.asp?AID=3139 
(25.7.2008). 

344 M.T. Drud-Jensen, S.P. Knudsen (2007), Migrationsvæsenets skab – betingelser for ikke-
heteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en nutidig dansk kontekst. 
Kopenhaageni Ülikooli sotsioloogiateaduskond. 

345 Osundatud: M.T. Drud-Jensen, S.P. Knudsen (2007), Migrationsvæsenets skab - betingelser 
for ikke-heteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en nutidig dansk 
kontekst. Kopenhaageni Ülikooli sotsioloogiateaduskond. 

 115 

                                                      

Veri
fits

ee
rim

ata
 tõ

lge

http://www.divamag.co.uk/diva/features.asp?AID=3139


tagakiusamise tõttu, sellist eksperdiarvamust ei küsitud.346 Sloveenias 
ootab lahendamist Kosovo homopaari apellatsioonikaebus. Homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste ajakirjale Narobe antud 
intervjuus selgitas paar, et kui esmasel suhtlemisel oli politsei toetav ja 
mõistev, siis Ljubljanas asuvas varjupaigakeskuses toimunud 
ülekuulamisel jäi neile mulje, et neid peetakse kurjategijateks.347 Neid 
kuulati üle eraldi ning nad pidid üksikasjalikult seletama, kuidas üht neist 
mitu korda vägistati. Nad kartsid, et nende taotlus lükatakse tagasi, sest 
nad ei suutnud täpselt vastata küsimusele, millal lõppes Kosovo sõda ja 
mitu kraadi sooja oli vägistamise päeval. Peale selle olevat üks 
varjupaigakeskuse töötaja neile öelnud, et homoseksuaalsus on ravitav. 
Vihkamisega seotud võimalikku politseivägivalla juhtumit Kosovo paari 
suhtes käsitleb siiani inimõiguste ombudsman. 

Hea tava: Rootsi migratsiooniamet (Migrationsvärket) on uurinud haavatavate 
rühmade vajadusi ning nendest taotlemismenetluses osalevatele asutustele ja 
institutsioonidele kaasnevaid kohustusi. Migratsiooniameti kvaliteedi tagamise 
programmi ühe osana koolitatakse varjupaigataotlejatega tegelevaid ja 
pagulasseisundi üle otsustavaid töötajaid alates 2004. aastast sooliste aspektide 
ja seksuaalse sättumuse valdkonnas. Koolitust aitas välja töötada Rootsi homo-, 
bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste õiguste föderatsioon 
(Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande, RFSL). 348 

 

Hea tava: Belgia pagulaste ja kodakondsuseta isikute peakomissariaadis 
(Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides) tegeleb üks töötaja 
üksnes sool või seksuaalsel sättumusel põhinevate varjupaigataotlustega. 
Koostöös homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 
vabaühendustega on välja töötatud suunised taotlejate kohta, kes taotlevad 
varjupaika seksuaalse sättumuse alusel.349 

Tingimused varjupaigakeskustes 

Teine murettekitav valdkond on homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste varjupaigataotlejate tingimused varjupaigakeskustes. Nagu näitab 
järgmine tsitaat Taani Punase Risti töötajalt, võib homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste varjupaigataotlejate elu varjupaigakeskuses 
olla eriti raske. 

346 Lilla Farkas, Thematic Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual 
Orientation, Hungary, aprill 2008, http://www.fra.europa.eu  

347 R. Kuhar (2007), Svojega življenja ne bi spremenil za deset vaših normalnih življenj, Narobe 
2, http://www.narobe.si/stevilka-2/intervju-s-kadrijem-in-demirjem.html (10.3.2008). 

348 Migrationsvärket (2005), En samlad analys av asylprocessen under åren 2001–2004. 
349 A. Dewaele, D. Paternotte (2008), Thematic Legal Study on Homophobia and Discrimination 

on Grounds of Sexual Orientation, Belgium, aprill 2008, http://www.fra.europa.eu 
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„(Homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste varjupaigataotlejate) jaoks, kes 
varjavad midagi väga tähtsat, on siinne elu kõige raskem.” (Punase Risti 
tervishoiutöötaja, Sandholmi varjupaigakeskus, Taani)350  

 

On tõendeid, et homo-, bi- ja transseksuaalsed ning transsoolised 
varjupaigataotlejad on varjupaigakeskustes sotsiaalselt eraldatud ja 
teadmatuses.351 Peale selle esineb sageli nende vastu suunatud solvanguid ja 
väärkohtlemist ning seksuaalseid rünnakuid. Ühisruumid ei võimalda 
privaatsust, mis soodustab tõrjutust ja ahistamist teiste taotlejate poolt. Homo-, 
bi- ja transseksuaalsed ning transsoolised varjupaigataotlejad võivad olla ka 
sotsiaalselt tõrjutud, sest sageli ei ole neil toetavat perekonda ega sotsiaalset 
võrgustikku. Peale selle ei suhtle homo-, bi- ja transseksuaalsed ning 
transsoolised varjupaigataotlejad sageli sama päritoluriigi või -piirkonna 
inimestega või ei soovi nendega suhelda, et vältida oma seksuaalse sättumuse 
avalikustamist. On ka tõendeid selle kohta, et sugupoolte eraldamine keskustes 
võib eriti problemaatiline olla transsooliste inimeste jaoks.352 

Näiteks vestlusel rääkis Leedu Geiliiga (LGL) esindaja Ukraina 
kodanikust, kes taotles Leedus varjupaika, sest teda oli homoseksuaalsena 
taga kiusatud. Varjupaigakeskuses peksid ja ähvardasid teised 
varjupaigataotlejad teda. Ta pöördus abi saamiseks LGLi poole ning 
lahkus hiljem oma turvalisuse pärast kartes riigist.353 

Hea tava: Rootsis on homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste 
inimeste õiguste föderatsioon (Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande, 
RFSL) varjupaigakeskustes nähtav, kus ta jagab eri keeltes pisitrükiseid, 
milles tutvustatakse homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste 
inimeste nõustamisvõimalusi, varjupaiga taotlemise menetlust ning 
seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi küsimusi seoses varjupaiga- 
ning homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste õigustega. 
RFSL pakub ka nõustamist.354 

 

350 Osundatud: M.T. Drud-Jensen, S.P. Knudsen (2007), Migrationsvæsenets skab – betingelser 
for ikke-heteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en nutidig dansk 
kontekst. Kopenhaageni Ülikooli sotsioloogiateaduskond, lk 5. 

351 K. Dolk, A.Schwanter (2007), Homosexualität und (Abschiebungs) Schutz in Deutschland. 
Köln: Amnesty Internationali konverentsiettekanne Saksamaa homoorganisatsiooni LSVD 
2007. aasta koosolekul. 

352 M.T. Drud-Jensen, S.P. Knudsen (2007), Migrationsvæsenets skab – betingelser for ikke-
heteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en nutidig dansk kontekst. 
Kopenhaageni Ülikooli sotsioloogiateaduskond. 

353 Kohtumine Leedu Geiliigaga, 13. märts 2008. 
354 Vt http://www.rfsl.se/?p=629 (24.10.2008). 
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Hea tava: Rootsis ei sunnita varjupaigataotlejaid elama 
varjupaigakeskustes. Migratsiooniamet (Migrationsvärket) võib pakkuda 
alternatiivset majutust. Peale selle lubatakse varjupaigataotlejatel otsida 
ise endale majutus, mille eest nad peavad aga maksma ise oma väga 
piiratud igakuisest toetusest.355 

Kokkuvõte 

Põhimõtteliselt tunnustatakse seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi tõttu 
tagakiusamist varjupaigataotluse põhjendusena kõigis liikmesriikides. Paljude 
liikmesriikide varjupaiga taotlemise menetlustes valitseb homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste puhul siiski ebaselgus. 

Homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste jaoks on varjupaiga 
taotlemine eriti problemaatiline, sest neil võib olla raske anda riigiasutustele 
enda kohta intiimset, seksuaalset või tabuteavet. Peale selle ei arvesta sellega 
sageli töötajad ning seda ei võeta arvesse vestlustel varjupaigataotlejatega. 
Ametnike teadmised homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 
olukorrast päritoluriigis, mida kasutatakse pagulasseisundi määramisel, on 
sageli pealiskaudsed. 

Mitmele homo-, bi- või transseksuaalsele või transsoolisele inimesele on 
varjupaiga andmisest keeldutud kas seetõttu, et nende väidet homoseksuaalse 
sättumuse kohta ei peetud usaldusväärseks või arvati, et nad saavad 
päritoluriigis homoseksuaalsena elada „privaatselt” (s.o varjatult). 

Kinnipidamiskeskustes peetavatel homo-, bi- ja transseksuaalsetel ning 
transsoolistel varjupaigataotlejatel ei ole teavet ning nad võivad oma seksuaalse 
sättumuse või soolise identiteedi tõttu kogeda sotsiaalset eraldatust ja vägivalda 
või väärkohtlemist. 

355 Vt 
http://www.migrationsverket.se/index.jsp?news/getArticleList.do?name=faq&ldid=17&nolist=t
rue (24.10.2008). 
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Mitmekordne diskrimineerimine 
Vähemuse piires omakorda vähemuse hulka kuulumine on mitmekesises 
ühiskonnas seotud eriliste probleemidega ning mitmesse vähemusse kuulumise 
tõttu võib diskrimineerimisoht olla suurem. Näiteks homoseksuaalne 
mustanahaline võib diskrimineerimist kogeda nii rassi kui ka seksuaalse 
sättumuse tõttu. 

Käesolevas jaotises kirjeldatakse küsimusi, mis mõjutavad puudega, 
rahvusvähemusse kuuluvaid ja/või eakaid homo-, bi- ja transseksuaalseid ning 
transsoolisi inimesi. Käsitluses valiti alusteks puue, vanus, rahvuslik päritolu ja 
rass, sest nende kohta on olemasolevate uurimuste ning homo-, bi- ja 
transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi esindavate vabaühendustega ning 
riiklike võrdõiguslikkust edendavate asutustega korraldatud vestluste põhjal 
kõige rohkem andmeid. 

Mitmekordse diskrimineerimise kontekst 

Mitmekordne diskrimineerimine on Euroopa võrdset kohtlemist ja 
mittediskrimineerimist käsitlevates aruteludes ning seega ka homo-, bi- ja 
transseksuaalsuse valdkonnas suhteliselt uus nähtus. Nagu Euroopa Komisjon 
märkis oma hiljutises aruandes,356 „on levinud teadmatus eri kultuuridest, 
isikuomadustest ja elustiilidest, samuti ei tunnistata mitmeseid identiteete.” 
Vestlused kõigi liikmesriikide homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi 
inimesi esindavate vabaühendustega näitasid, et teadmised ja meetmed selles 
valdkonnas on suhteliselt piiratud. Homo-, bi- ja transseksuaalseid ning 
transsoolisi inimesi esindavate vabaühenduste teadlikkus asjaolust, et nende 
liikmed võivad kogeda diskrimineerimist kahel või enamal alusel, siiski kasvab. 
Otseselt seda liiki diskrimineerimise vastu võitlemiseks on aga rakendatud 
suhteliselt vähe abinõusid. 

Vestlustes kõigi liikmesriikide riiklike võrdõiguslikkust edendavate asutustega 
selgus, et peamiselt käsitletakse ühe diskrimineerimisalusega juhtumeid.357 
Osaliselt seletab seda riiklike õigusaktide lünklikkus, mis takistab mitmekordse 
diskrimineerimise käsitlemist. Lisaks peetakse diskrimineerimise käsitlemist 
ühel alusel heaks taktikaks kohtuvaidluste võitmiseks. Peale selle võib raske 
olla diskrimineerimisliigi tuvastamine:  

356 Euroopa Komisjon (2007), Tackling Multiple Discrimination. Practices, policies and laws 
(Mitmekordne diskrimineerimine. Praktika, poliitika ja õigusaktid sellega võitlemiseks), lk 39. 

357 Kohtumised Europa Liidu riiklike võrdõiguslikkust edendavate asutustega, märts–mai 2008. 

 119 

                                                      

Veri
fits

ee
rim

ata
 tõ

lge



  uhtum mehega, keda ahistati töökohas. Töökaaslased pidasid teda homoks, sest ta oli 
väga naiselik. Raske oli otsustada, kes peaks asjaga tegelema, sest tegemist oli nii 
soo kui ka seksuaalse sättumuse küsimusega.” (HomO, Rootsi seksuaalse 
sättumuse alusel diskrimineerimise küsimustega tegelev ombudsman)358 

Riiklike võrdõiguslikkust edendavate asutustega toimunud vestluste põhjal võib 
eeskujuks tuua järgmisi asutusi, mis on oma töös tähtsustanud mitmekordse 
diskrimineerimise käsitlemist: Madalmaade võrdse kohtlemise komisjon, 
Iirimaa võrdõiguslikkust edendav asutus (The Equality Authority), Rumeenia 
diskrimineerimisvastase võitluse riiklik nõukogu ja Taani Inimõiguste 
Instituut.359 Rumeenia õigusaktides on mitmel alusel diskrimineerimine 
määratletud raskendava asjaoluna.360 Iirimaal on olemas üksikasjalik statistika 
mitmel (sealhulgas seksuaalse sättumus) alusel diskrimineerimist hõlmavate 
juhtumite kohta.361 

Homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste kogemuste kohta 
seoses mitmekordse diskrimineerimisega Euroopa Liidus on üsna vähe 
andmeid. Iirimaa puudega inimeste ameti (The National Disability Authority) 
(2005) sõnul on „inimese identiteedi ja sotsiaalse rolli väärtustamisprotsessis 
hädavajalik olla aktsepteeritud subkultuuri liikmena”.362 Subkultuuri või 
vähemuskogukonna liikmena aktsepteerimata jäämine võib muuta mitmesse 
inimrühma kuuluvad liikmed haavatavaks ja viia omaenda kogukondade 
loomiseni. Peale selle näitab Euroopa Komisjoni aruanne,363 et ühest 
diskrimineerimisalusest lähtuv lähenemisviis ei pruugi peegeldada mitme 
identiteediga inimeste kogetava diskrimineerimise tegelikkust. 

Hea tava: Madalmaade homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi 
inimesi esindav vabaühendus Cultuur en Ontspannings-Centrum (COC), 
rõhutas vestlusel, et ühendus on moodustanud puudega homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste jaoks eraldi rühmad ning 
teeb koostööd eakate inimeste organisatsioonidega. Nijmegenis on ühendus 
avanud kohviku vaimse puudega homoseksuaalsetele klientidele.364 

358 Euroopa Komisjon (2007), Tackling Multiple Discrimination. Practices, policies and laws 
(Mitmekordne diskrimineerimine. Praktika, poliitika ja õigusaktid sellega võitlemiseks), lk 44. 

359 Kohtumised võrdse kohtlemise komisjoniga (Madalmaad, 31. märts 2008); võrdõiguslikkust 
edendava asutusega (The Equality Authority) (Iirimaa, 3. aprill 2008); Taani Inimõiguste 
Instituudiga (Taani, 23. aprill 2008) ja diskrimineerimisvastse võitluse riikliku nõukoguga 
(Rumeenia, 7. aprill 2008). 

360 Kohtumine riikliku diskrimineerimisvastase võitluse nõukoguga (Rumeenia, 7. aprill 2008). 
361 Kohtumine võrdõiguslikkust edendava asutusega (The Equality Authority) (Iirimaa, 3. aprill 

2008). 
362 Iirimaa puudega inimeste amet (2005), Disability and Sexual Orientation: A Discussion Paper. 

Dublin: NDA, lk 14.  
363 Euroopa Komisjon (2007), Tackling Multiple Discrimination. Practices, policies and laws 

(Mitmekordne diskrimineerimine. Praktika, poliitika ja õigusaktid sellega võitlemiseks). 
364 Kohtumine vabaühendusega COC (Madalmaad, 31. märts 2008). 
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Hollandis algatas mitu kodanikuühiskonna organisatsiooni riigi rahalisel 
toel veel ühe eakatele homo-, bi- ja transseksuaalsetele ning transsoolistele 
inimestele suunatud projekti. Projekti raames tehakse kindlaks eakate 
homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste vajadused, 
eelkõige sotsiaalsed ja meditsiinilised vajadused.365 

Amsterdamis, Rotterdamis, Haagis ja Tilburgis on käimas muulastest homo-, 
bi- ja transseksuaalsetele ning transsoolistele noortele suunatud katseprojektid, 
mille eesmärk on vähendada selliste noorte eraldatust ning pakkuda neile 
nõustamist, tuge ja peavarju.366 

Rahvusvähemusse kuuluvad homo-, bi- ja transseksuaalsed ning 
transsoolised inimesed 

Homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste kuuluvus mitmesse 
vähemusse väljendub mitmel moel ning põhjustab keerukaid probleeme. 
Rahvusvähemusse kuuluvate homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste 
inimeste jaoks võib oma sättumuse või identiteedi avalikustamine oma 
kogukonnale olla eriti raske, nagu kinnitas vestluses Rumeenia vabaühenduse 
esindaja, kelle sõnul „on seksuaalse sättumuse avalikustamine romide 
kogukonnas äärmiselt raske”.367 

Teine korraga mitmesse vähemusse kuulumisega kaasnev probleem on suurem 
oht langeda sallimatusest tulenevate kuritegude ohvriks nii rassismi kui ka ohvri 
seksuaalse sättumuse tõttu.  

t sellest, millises Berliini linnaosas ma liigun, võidakse mind näkku lüüa kas selle eest, 
et ma olen immigrant, või selle eest, et olen queen (naiselik transsooline või 
homoseksuaalne mees).” (transsooline, Saksamaa)368 

 

 

Taani homo- ja biseksuaalsete inimeste kvalitatiivuuringus tõsteti esile 
raskusi, mis on seotud ühelt poolt rahvus- või usuvähemusse ja teiselt poolt 
homo-, bi- või transseksuaalsete ning transsooliste inimeste hulka 

365 Kohtumine vabaühendusega COC (Madalmaad, 31. märts 2008). 
366 Kohtumine vabaühendusega COC (Madalmaad, 31. märts 2008). 
367 Kohtumine vabaühendusega Accept (Rumeenia, 7. aprill 2008). 
368 BERLIN JOURNAL, „Gay Muslims Pack a Dance Floor of Their Own”. Ilmunud: 1. jaanuar 

2008, 
http://www.nytimes.com/2008/01/01/world/europe/01berlin.html?n=Top/Reference/Times%20
Topics/Subjects/R/Religion%20and%20Belief (31.7.2008).  
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kuulumise ühitamisega.369 Taani homoorganisatsioon LBL moodustas 
2005. aastal nende probleemide lahendamiseks rahvusvähemuste 
esindajatest homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 
rühma Salon Oriental. Vabaühendus Sabaah märkis, et rahvusvähemuste 
homo-, bi- ja transseksuaalsetele ning transsoolistele esindajatele teevad 
muret identiteet, oma sättumuse või identiteedi avalikustamine, usk, 
üksildus, lahkhelid perekonnaga, vanemate reaktsioon, suhted ning 
homokogukond.370 Vestlustest rahvusvähemuste homoseksuaalsete 
esindajatega on avaldatud ka raamat.371 

Mõned rahvusvähemuste homo-, bi- ja transseksuaalsed ning transsoolised 
esindajad kogevad laiemas homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste 
inimeste kogukonnas rahvuse tõttu rassismi ja seksualiseerimist, 
rahvusvähemuse kogukonnas aga homofoobiat. 

Ühendkuningriigis moslemi homo-, bi- ja transsooliste naiste algatatud ning 
neile suunatud projekti Safra372 andmetel on paljud sellised naised 
ühiskondlikult eraldatud, sest kuigi nad peavad end lesbilisteks, 
biseksuaalseteks või transsoolisteks, ei osale nad peavoolu homokogukonnas, 
sest see koosneb peamiselt valgenahalistest ja selle ühiskondlik tegevus on 
sageli seotud alkoholiga. Peale selle võivad võõrandavateks teguriteks olla 
homokogukonnas endas leviv rassism, islamifoobia ja kultuuritundetus. Seetõttu 
tunnevad paljud moslemi homo-, bi- ja transsoolised naised, et nad ei kuulu ei 
homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste ega ka moslemi 
kogukonda. 

Hea tava: mitmesse vähemusse kuuluvaid inimesi esindavad 
vabaühendused. Sabaah on Taani rahvusvähemuste homo-, bi- ja 
transseksuaalstele ning transsoolistele esindajatele keskenduv 
kodanikuühiskonna organisatsioon. See asutati eesmärgiga luua 
ühiskondlik võrgustik, mis aitaks rahvusvähemuste homo-, bi- ja 
transseksuaalsetel ning transsoolistel esindajatel lahendada seksuaalse 
sättumuse ja rahvusvähemusse kuulumisega seotud probleeme. 

 

Hea tava: dokumentaalfilm rahvusvähemustesse kuuluvatest homo-, bi- ja 
transseksuaalsetest ning transsoolistest inimestest. Filmi „Minu õde 
Zahra” autor on Saddie Choua (Belgia). Film jutustab loo moslemi peres 

369 C. Osander (2005), Københavnerliv - en interviewundersøgelse med homoseksuelle med 
minoritetsetnisk baggrund. Kopenhaagen: LBL. 

370 Vt üksikasjalik teave: 
http://sabaah.dk/web/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=47 
(20.8.2008). 

371 M. Fenger-Grøndahl, M.N. Larsen (2007), Den forbandede kærlighed, Kopenhaagen: CDR-
Forlag. 

372 Vt üksikasjalik teave: http://www.safraproject.org (1.8.2008). 
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kasvavast lesbilisest Zahrast. Filmi näidatakse keskkoolides, kus pärast 
filmi vaatamist toimub arutelu, mille läbiviimisel lähtutakse Flaami 
piirkonna homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 
vabaühenduse Holebifederatie väljatöötatud metoodikast. Algatust toetab 
Flaami piirkonna valitsus.373 

 
Puudega homo-, bi- ja transseksuaalsed ning transsoolised inimesed 

Erilist tähelepanu vajavad ka puudega homoseksuaalsed inimesed. Juurdepääsu 
puudumine võib olla homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 
elus ja oma vajaduste rahuldamisel tõsiseks takistuseks, mis sageli mõjutab 
nende võimet leida sõpru ja elukaaslast. Saksamaa uuringu andmetel ei ole 
probleemiks mitte üksnes puudega inimeste seksuaalsuse eiramine (või 
eeldamine, et neil ei ole seksuaalsust), vaid ka liikuvusprobleemid ning 
diskrimineerimine homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 
kogukonnas, mistõttu puudega homo-, bi- ja transseksuaalsetel ning 
transsoolistel inimestel on raske leida elukaaslast.374 

d on tõesti raske olla puudega homo, eriti mis puudutab juurdepääsu. Üldiselt on linnas 
äärmiselt raske ringi liikuda ning tutvuste sobitamisel tekib tõeline probleem, sest ei 
ole mitte ühtegi juurdepääsetavat kohta, mis oleks mõeldud homoseksuaalsetele 
inimestele või lihtsalt homosõbralik. Väga raske on kuuluda kogukonda, millele sa 
juurde ei pääse.” (Maya, 22, Taani)375 

 

Kahes puudega inimestele ning homo- ja biseksuaalsetele noortele suunatud 
Iirimaa uuringus376 nimetasid vastajad oma homofoobiakogemust puudega 
inimeste organisatsioonides ning kogukondades, samuti eelarvamustest 
mõjutatud suhtumist puudega inimestesse homo- ja biseksuaalsete inimeste 
kogukonnas.377 Ühendkuningriigi olukorraaruandes märgitakse, et 

373 Belgia olukorraaruanne. 
374 T. Rattay (2007), Volle Fahrt voraus – Lesben und Schwule mit Behinderung.Berliin: 

Querverlag. 
375 Euroopa Komisjon (2007), Tackling Multiple Discrimination. Practices, policies and laws 

(Mitmekordne diskrimineerimine. Praktika, poliitika ja õigusaktid sellega võitlemiseks), lk 40. 
376 K. Zappone (toim.) (2003), Re-thinking Identity The Challenge of diversity, võrdõiguslikkuse 

ja inimõiguste ühisfoorumi (Joint Equality and Human Rights Forum) tellimusel. Puude ja 
seksuaalse sättumuse koosmõju kohta vt ka Zappone: Brothers, Michael (2003), It’s not just 
about Ramps and Braille:Disability and Sexual Orientation, lk 49–69. Vanuse ja seksuaalse 
sättumuse koosmõju kohta vt Loudes, Christine (2003), Learning to grow up. Young Lesbians, 
Gay and Bisexual People in Northern Ireland. 

377 K. Zappone (toim.) (2003), Re-thinking Identity The Challenge of diversity, võrdõiguslikkuse 
ja inimõiguste ühisfoorumi (Joint Equality and Human Rights Forum) tellimusel, lk 147, ja 
Iirimaa puudega inimeste amet (2005), Disability and Sexual Orientation: A Discussion Paper. 
Dublin: NDA. 
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Ühendkuningriigis üldiselt ei tunnustata puudega inimeste seksuaalsuse 
probleeme, huve ega vajadusi, eelkõige raske puudega inimeste puhul. Puudega 
homo-, bi- ja transseksuaalsed ning transsoolised inimesed jäävad eriti suure 
tõenäosusega tõrjutuks.378 

Eakad homo-, bi- ja transseksuaalsed ning transsoolised inimesed 

Vanuse ja seksuaalse sättumuse koosmõju võib suurendada homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste haavatavust: 

 i küsib otse, siis ma ei eita (oma homoseksuaalsust), ning Panbladet (homoajakiri) on 
mul alati laual. Aga muidu ei ole see avameelitsemise teema. Kuulujutud hakkavad 
levima. Loomulikult oleks turvalisem ja sõbralikum elada koos teiste 
homoseksuaalsete inimestega.”379 (mees, 73, Taani) 

 

 

Iirimaa homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi esindava 
vabaühenduse GLEN sõnul ei tunnustata vanadekodudes sageli samasoolisi 
suhteid ning eakad homo-, bi- ja transseksuaalsed ning transsoolised inimesed 
on diskrimineerimise ja sotsiaalse eraldatuse hirmus sageli eraldunud ja endasse 
tõmbunud.380 Näiteks kui vanadekodu elanik leinab elukaaslast, ei pruugi ta 
leida asutuse või tugivõrgustiku poolt toetust.381 Saksamaa uuringus382 ilmnes, 
et hooldekodudes elavad homo-, bi- ja transseksuaalsed ning transsoolised 
inimesed kogevad töötajate ning kaaselanike poolt negatiivseid stereotüüpe. 

Hea tava: seoses eakate tervishoiu mitmekesistamise strateegia 
väljatöötamisega viis Kopenhaageni Ülikooli gerontoloogiateaduskond 2008. 
aastal ellu eakatele homo- ja biseksuaalsetele patsientidele keskenduva 
uurimisprojekti.383 

Kokkuvõte 

378 Vt nt Neal, C. ja Davies, D. (toim.) (2000), Issues in Therapy with lesbian, gay, bisexual and 
transgender clients. Pink Therapy series 3. 

379 Osundatud: L.E. Frank „Leif i Lyngby”, Panbladet, november 2004, lk 10. 
380 Kohtumine vabaühendusega GLEN (Iirimaa, 3. aprill 2008). 
381 Kohtumine vabaühendusega GLEN (Iirimaa, 3. aprill 2008). 
382 Nordrhein-Westfaleni liidumaa tervishoiu-, sotsiaal- ning naiste- ja perekonnaministeerium 

(2003), Grundlagenforschung zu Ursachen und Auswirkungen. Einsamkeit und soziale 
Isolation schwuler Männer. Düsseldorf: autor. 

383 Taani olukorraaruanne. 
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Mitme identiteediga inimesed võivad kannatada sotsiaalse eraldatuse käes, mis 
võib tekitada täiendavaid probleeme, kuid mille ajendil võidakse luua ka mitmel 
alusel põhinevaid kogukondi ja vabaühendusi. 

Puudega, eakad ning rahvus- või usuvähemustesse kuuluvad homo-, bi- ja 
transseksuaalsed ning transsoolised inimesed võivad diskrimineerimist ja 
tõrjutust kogeda mitmel moel. Rahvusvähemusi võidakse nende 
rahvuskogukonnas diskrimineerida seksuaalse sättumuse või soolise identiteedi 
pärast, homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste kogukonnas 
aga rassilise või rahvusliku tausta tõttu. Puudega homo-, bi- ja transseksuaalsed 
ning transsoolised inimesed kogevad „aseksualiseerimist” muu hulgas 
hooldajate ning homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 
kogukonna liikmete endi poolt. Peale selle raskendab homo-, bi- ja 
transseksuaalsetele ning transsoolistele inimestele mõeldud baaride ja 
kokkusaamiskohtade juurdepääsematus puudega homo-, bi- ja transseksuaalsete 
ning transsooliste inimeste osavõttu selle kogukonna elust. 

Mõned hooldekodudes elavad eakad homo-, bi- ja transseksuaalsed ning 
transsoolised inimesed kogevad töötajate ning kaaselanike poolt sotsiaalset 
eraldatust ja stereotüüpset suhtumist. 
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II osa: Transsooliste inimeste 
eriküsimused 
Käesolevas jaotises antakse ülevaade transsooliste inimeste olukorrast Euroopa 
Liidus seoses transfoobia ja diskrimineerimisega. 

Mis on transfoobia? 

Suhteliselt harva esinev mõiste transfoobia seondub sageli laiema 
homofoobiateemalise aruteluga.384 Transfoobiat võib käesoleval ajal kirjeldada 
kui irratsionaalset hirmu soopiiride ületamise ees, näiteks hirmu- või 
vastikustunnet mehelike naiste, naiselike meeste, transvestiitide, transsooliste, 
transseksuaalsete inimeste ja teiste ees, kes ei sobi kokku nende sünnipärase 
sooga seonduvate stereotüüpidega. Sõna „foobia” kasutamine ei tähenda, et 
transfoobsetel inimestel ja/või transfoobia ohvritel oleks foobia kui 
tervisehäire.385 

Transfoobiat võib esineda mitmel kujul: isikuline transfoobia viitab 
transfoobsele inimesele või inimrühmale. Isikulist transfoobiat võib kogeda 
vägivalla ja/või sõnaselge diskrimineerimisena („Te ei saa seda tööd, sest olete 
transsooline”) või sõnaselge tõrjumisena („transsoolistele keelatud”). 
Institutsiooniline transfoobia on tõrjumise kaudsem vorm („meil ei ole 
transsooliste inimeste vastu midagi, aga kõik naised peavad kandma kleiti”, 
„sünnitunnistust muuta ei saa”, „nimetame Teid härraks, sest isikutunnistuse 
järgi olete mees”). Omaksvõetud transfoobia on transsooliste inimeste teadlik 
või alateadlik uskumus, et nad on ise mingis mõttes alaväärsed.386 

Õiguslik kaitse387  

Transsooliste inimeste õiguslikku kaitset Euroopa Liidu ja riikide õiguses on 
üksikasjalikult analüüsitud Põhiõiguste Ameti aruandes „Homofoobia ja 
diskrimineerimine seksuaalse sättumuse alusel Euroopa Liidu liikmesriikides: 
1. osa – õiguslik analüüs”. Ülejäänud käesolevas jaotises käsitletud küsimuste 
paremaks mõistmiseks antakse nimetatud analüüsist lühiülevaade. Euroopa 

384 16. jaanuaril 2006 võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni homofoobia kohta Euroopas, 
milles „homofoobia” mõiste hõlmab diskrimineerimist soolise identiteedi alusel. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do;jsessionid=4DB2429ABF36AA0D33AF2F8C0
9062763.node2?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2006-0018 (12.12.2008)  

385 Hill, D. ja Willoughby, B. (2005), The Development and Validation of the Genderism and 
Transphobia Scale, in Sex Roles, Vol. 53, nr 7–8, oktoober 2005, Madalmaad: Springer. 

386 Justus Eisfeld (2008), The situation concerning transphobia and discrimination on grounds of 
gender identity and/or gender expression in the EU Member States, DIHR.  

387 Käesolev jaotis põhinen aruandel „Homofoobia ja diskrimineerimine Euroopa Liidu 
liikmesriikides, 1. osa – õiguslik analüüs”, Põhiõiguste Amet 2008, lk 123–137, 153–154. 
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Liidu liikmesriikides kaitstakse transsoolisuse tõttu diskrimineerimise eest 
peamiselt kolme järgmise vahendi abil. 

Esiteks võidakse õigusaktides, mis keelavad teha vahet meestel ja naistel, 
transsoolisuse alusel diskrimineerimist tõlgendada soolisel alusel 
diskrimineerimise ühe osana. Nii on see 13 liikmesriigis (Austria,388 Belgia, 
Iirimaa, Itaalia, Läti,389 Madalmaad,390 Poola, Prantsusmaa, Rootsi, 
Slovakkia,391 Soome, Taani, Ühendkuningriik).392 

Teiseks võidakse transfoobiat tõlgendada seksuaalse sättumuse alusel 
diskrimineerimise osana. Nii on see kahes liikmesriigis (Saksamaa,393 
Hispaania). 

Kolmandaks võidakse transfoobiat tõlgendada üldise diskrimineerimiskeelu 
osana, nii et soo või seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimist ei ole selge 
sõnaga eraldi nimetatud. Selle tõttu puudub transsoolistel inimestel 
õiguskindlus seoses diskrimineerimisvastase kaitsega. Nii on see 11 
liikmesriigis (Bulgaaria, Eesti, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, 
Malta, Portugal, Rumeenia, Sloveenia ja Tšehhi Vabariik). 

Ungari võrdse kohtlemise seaduses käsitletakse transsoolisuse alusel 
diskrimineerimist soolise identiteedi alusel diskrimineerimisena.394 

388 Austria / Erläuterungen (selgitav kommentaar)/ RV 415dB XXIII. GP, avaldatud: 
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/I/I_00415/fname_096505.pdf (08.01.2008) (selgitus 
valitsuseelnõule, mis käsitleb nõukogu direktiivi 2004/113/EÜ (meeste ja naiste võrdse 
kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja 
pakkumisega) rakendamist). 

389 Läti/Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departaments/A42229505 SKA – 5/2008 (14.1.2008). 

390 Leeuwardeni apellatsioonikohus, 13.1.1995, NJ 1995 nr 243, ning näiteks ETC arvamused 
1998-12 and 2000-73 

391 Slovakkia diskrimineerimisvastase seaduse 365/2004 artikli 6 lõike 3 punkt a (20.5.2004). 
392 Suurbritannias on asjakohased sätted kehtestatud soolise diskrimineerimise seaduses (1975), 

mida on muudetud soolise diskrimineerimise (sugude määratlemise) määrustega (1999). Põhja-
Iirimaal reguleerib kaitset soolise diskrimineerimise määrus (1976), mida on muudetud soolise 
diskrimineerimise (sugude määratlemise) määrustega (1999). 

 Ühendkuningriigis on isikut, kes võib sugude tunnustamise seaduse (2004) alusel omandada 
sootunnistuse, seaduslikult võimalik diskrimineerida üksnes alustel, mida on võimalik 
kohaldada teiste, tema tunnistusel märgitud soost isikute suhtes. (On ainult üks erand: 
usuasutustele on diskrimineerimine lubatud juhul, kui neil on transseksuaalse inimese 
töölevõtmise vastu puhtusulisi põhjendusi, isegi kui sellel inimesel on kehtiv sootunnistus). 

393 Vt võrdse kohtlemise üldseaduse (Bundestag, avaldis nr 16/1780, lk 31) seletuskiri. 
394 Transsoolisi inimesi võib kaitsta diskrimineerimise eest, kui neid koheldakse teisiti kui teisi 

nende omandatud soost inimesi. Ungari võrdse kohtlemise seadus (Ungari/2003 évi CXXV 
Törvény/28.12.2003) määratleb seksuaalse identiteedi ühe diskrimineerimise alusena (artikkel 
8-n), Ungari/2003 évi CXXV Törvény/28.12.2003). 
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Transsooliste inimeste diskrimineerimise liigid 

 
 
Suhtumine transsoolistesse inimestesse 

 Insert translation  Insert translation 
Country Results Riikide tulemused Lithuania Leedu 
The Netherlands  Madalmaad  Italy Itaalia 
Sweden Rootsi Finland Soome 
Denmark Taani Portugal Portugal 
Austria Austria Slovenia Sloveenia 
Belgium Belgia Estonia Eesti 
Spain Hispaania Hungaria Ungari 
Germany Saksamaa Slovakia Slovakkia 
Luxembourg Luksemburg Bulgaria Bulgaaria 
France Prantsusmaa Greece Kreeka 
United Kingdom Ühendkuningriik Cyprus Küpros 
European Union (27) Euroopa Liit (27) Latvia Läti 
Ireland Iirimaa Romania Rumeenia 
Czech Republic Tšehhi Vabariik Malta Malta 
Sex discrimination Sooline diskrimineerimine 
Sexual orientation discrimination Seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimine 
Legal uncertainly Õiguskindlusetus 
Sexual identify discrimination Seksuaalse identiteedi alusel diskrimineerimine 
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Ühiskondliku suhtumise kohta transsoolistesse inimestesse on üleeuroopalisi 
teadusandmeid väga vähe. Tervishoiu valdkonnas (vt tervishoidu käsitlev 
jaotis) on mõni transsooliste inimeste kogemusi seoses transfoobse suhtumisega 
käsitlev üleeuroopaline uurimus siiski korraldatud. Mõnes liikmesriigis on 
samasuguseid uurimusi korraldatud ka teistes valdkondades ning nendele on 
asjakohastes jaotistes ka viidatud.395 

Mõni negatiivset suhtumist transsoolistesse inimestesse käsitlenud uurimus, 
nagu Suurbritannia uuring,396 milles osales 151 psühholoogia- ja 
tehnikatudengit, ning teine uuring, milles osales 407 bakalaureuse- ja 
magistriõppe üliõpilast, näitavad, et transfoobia on tihedalt seotud muu hulgas 
usulise, autoritaarse ja heteroseksistliku suhtumisega, uskumusega soolise 
identiteedi bioloogilisse alusesse ning vähese senise kokkupuutega sooliste 
vähemustega. 

Enamikus transsoolisi inimesi käsitlevates uurimustes keskendutakse üksnes 
soolise identiteedi ja soomuutmise meditsiinilistele aspektidele. Mitmes 
Euroopa riigis on aga uuritud konkreetselt transfoobiat. Neist kõige 
tähelepanuväärsem on väga sarnaste tulemustega uuring „Engendered 
Penalties”,397 mis hõlmas 872 enda määratluse kohaselt transsoolist vastajat. 
Selle uurimuse laiapõhjaliste tulemuste kohaselt on transsooliste inimeste 
olukord kõigis uuritud riikides halb. 2007. aastal korraldati üleeuroopaline 
uuring,398 mis andis rikkalikke andmeid 2700 transsoolise inimese kohta 
Euroopas, kuid rahalisi vahendeid on seni jagunud üksnes õigusliku ja 
tervishoiuolukorra analüüsi tegemiseks nimetatud andmete põhjal. Uurimuste 
ülevaade näitab valmidust korraldada liikmesriikides transsoolisi inimesi 
käsitlevaid kvaliteetseid ja hästi rahastatud uurimusi, nagu näiteks 
Ühendkuningriigis ja Soomes. Paljudes Euroopa Liidu ja eelkõige lõuna- ning 
idapoolsetes riikides ei ole transfoobia teemal teaduslikke uurimusi avaldatud. 

Liikmesriikide tasandil on kõige põhjalikum uurimus ühiskonna suhtumise 
kohta läbi viidud Šotimaal, kus 1594 täiskasvanut hõlmanud ulatuslikus 
teadusuuringus esitati muu hulgas küsimusi transseksuaalsete inimeste kohta.399 
Uuringus järeldati, et „mõne rühma suhtes on diskrimineeriv suhtumine 
valdavam kui teiste suhtes. Eriti tavaline on diskrimineeriv suhtumine 
mustlastesse/travelleridesse ning soomuutmisoperatsiooni läbinud inimestesse 

395 Justus Eisfeld (2008), The situation concerning transphobia and discrimination on grounds of 
gender identity and/or gender expression in the EU Member States, DIHR, lk 12. 

396 Tee, N, Hegarty, P. (2006), Predicting Opposition to the Civil Rights of Trans Persons in the 
United Kingdom, avaldatud väljaandes Journal of Community & Applied Social Psychology, 
16: 70-80, Wiley InterScience. 

397 Whittle, S., Turner, L., Al-Alami, M. (2007), Engendered Penalties: Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination, Wetherby: The Equalities 
Review. 

398 Whittle, S., Turner, L., Combs, R., Rhodes, S. (2008), Transgender EuroStudy: Legal Survey 
and Focus on the Transgender Experience of Health Care, Brüssel: ILGA-Europe. 

399 Bromley, C., Curtice, J., Given, L. (2007), Attitudes to discrimination in Scotland: 2006, 
Scottish Social Attitudes Survey, Edinburgh: Scottish Government Social Research. 
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(millega mõeldakse transsoolisi inimesi).”400 Eriti ilmekalt näitab seda tõsiasi, 
et 50% vastajate sõnul ei oleks nad rahul, „kui nende sugulane oleks 
pikaajalises suhtes transseksuaalse inimesega”. Täiendav analüüs näitab, et 
negatiivne suhtumine transsoolistesse inimestesse on valdav kogu elanikkonna 
hulgas ning eriti tugev üle 65-aastaste harimata usklike meeste hulgas. Nendest 
vastajatest, kelle arvates Šotimaa peaks vabanema igasugustest eelarvamustest, 
oleks 44% vastajaid siiski õnnetu transseksuaalse hõimlase üle.401 

Eespool osutatud Suurbritannia uuringus, mis hõlmas 151 psühholoogia- ja 
tehnikatudengit ning milles tehti kindlaks näitajad, mille põhjal võib eeldada 
vastuseisu transsooliste inimeste õigustele, ilmnes kõigi uuritavate puhul tugev 
transfoobia.402 

Osana homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi esindavate 
vabaühenduste, riiklike võrdõiguslikkust edendavate asutuste ning riigiasutuste 
e-küsitlusest küsiti sidusrühmadelt arvamust transsooliste inimeste 
aktsepteerimise kohta nende riigis. Küsitluse tulemused näitavad, et 73% 
vastajate arvates transsoolisi inimesi ei aktsepteerita või aktsepteeritakse vähe. 

Hea tava: Itaalias korraldasid Torino linnavalitsuse homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste teenistus, kohalik 
vabaühendus Groupa Luna ning kolm kunstikooli nende koolide vahelise 
homoseksuaalsuse ja transseksuaalsuse alusel diskrimineerimise vastaste 
plakatite võistluse. Plakatid pandi üles linnatänavatele ja ühissõidukitesse. 
Võidutööd, mis kujutas must-valget lambakarja üheainsa roosa lambaga, 
kes esindab „vähemust vähemuste seas” (s.o transseksuaalsust), levitati 
laialt. Samasuguseid algatusi on tehtud ka teistes Itaalia linnades.403 

Võidutöö ja kõik ülejäänud plakatid on avaldatud kohas 
www.comune.torino.it/politichedigenere/man/index.htm 

 

Hea tava: Ühendkuningriigis eraldab Šotimaa täitevvõim nelja aasta 
jooksul (2007–2011) igal aastal 75 000 eurot Šoti transsooliste liidu 
(Scottish Transgender Alliance) täiemahulise riikliku projekti 
rahastamiseks, milles raames Šotimaa avalikele teenistustele, tööandjatele 
ja riigiasutustele osutatakse abi põhimõtete väljatöötamisel ja 
juhendatakse neid hea tava rakendamisel, samuti arendatakse välja 

400 Bromley, C., Curtice, J., Given, L. (2007), Attitudes to discrimination in Scotland: 2006, 
Scottish Social Attitudes Survey, Edinburgh: Scottish Government Social Research, lk ix. 

401 Bromley, C., Curtice, J., Given, L. (2007), Attitudes to discrimination in Scotland: 2006, 
Scottish Social Attitudes Survey, Edinburgh: Scottish Government Social Research. 

402 E-kirjavahetus P. Hegartyga, 12.6.2008. 
403 Itaalia olukorraaruanne. 
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transsooliste kogukonna aktivistlik suutlikkus ning edendatakse 
transsooliste inimeste kaasamist Šoti ühiskonda.404 

Transsooliste inimeste peresisene kohtlemine 

Peaaegu kõik transsoolised inimesed peavad oma transsoolisuse avalikustamist 
perekonnale problemaatiliseks. Probleemi ulatuse kohta andmed suuremas osas 
puuduvad, kuid uuringus „Engendered Penalties” leiti, et 45% vastajate puhul 
katkesid nende suhted perekonnaga, 37% tundis end pereüritustest kõrvale 
jäetuna ning 36% väitel on neil pereliikmeid, kes on nende transsoolise 
identiteedi tõttu lõpetanud nendega suhtlemise.405 

Šotimaa transsooliste inimeste kogemusi käsitlenud uuring näitas, et 46% 
vastajaist olid kogenud peresuhetes transfoobset tagakiusamist, mis 
peamiselt väljendus solvangutena. Tavaline oli aga ka ähvardamine (17%), 
füüsiline ahistamine (11%) ja seksuaalsed rünnakud (4%).406 Rootsi 
uuringus väitis 32% transsoolistest vastajatest emotsionaalse toe 
puudumist (võrdluseks: sama vastuse andis 19% homo- ja ligi 10% 
heteroseksuaalsetest vastajatest). Võrreldes 4% hetero- ja 9% 
homoseksuaalsete vastajatega tundis transsoolistest vastajatest 15% 
puudust praktilisest toest. 37% transsoolistest vastajatest teatas, et 
enamasti nad ei usalda teisi inimesi.407 Ungaris „mainiti pereliikmete 
reaktsioonina kõige sagedamini tõrjuvust... Mõni vastaja oli aastaid 
kestnud püüdluste tulemusena kogenud sisulisi aktsepteerimise märke”.408 
Rootsis avalikustavad vaid vähesed transsoolised inimesed enda soolise 
identiteedi enda päritoluperekonnale – 1960. aastal ja hiljem sündinutest 
ligikaudu 80% ning enne 1960. aastat sündinutest 54–60%.409 

Sallimatusest tulenevad kuriteod 

Transsooliste inimeste vastu sooritatud kuritegude kohta Euroopa Liidus on 
vähe andmeid. Teemat ei ole uuritud mitte üheski Euroopa Liidu liikmesriigis. 

404 Scottish Transgender Alliance (2008), Transgender Experiences in Scotland – 
uurimistulemuste kokkuvõte, Edinburgh: Equality Network, lk 3. 

405 Whittle, S., Turner, L., Al-Alami, M. (2007), Engendered Penalties: Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination, Wetherby: The Equalities 
Review, lk 68. 

406 Scottish Transgender Alliance (2008), Transgender Experiences in Scotland – 
uurimistulemuste kokkuvõte, Edinburgh: Equality Network, lk 11. 

407 Statens Folkshälsoinstitut (2005), Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation, Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer, Östersund: FHI, lk 33j. 

408 Solymár, B., Takács, J. (2007), Wrong Bodies and Real Selves: Transsexual People in the 
Hungarian Social and Health Care System, avaldatud väljaandes: Kuhar, R, Takács, J (toim.) 
(2007), Beyond the Pink Curtain; Everyday Life of LGBT People in Eastern Europe, Ljubljana: 
Mirovni Institut, lk 153. 

409 Statens Folkshälsoinstitut (2005) Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation, Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer, Östersund: FHI, lk 37. 
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Sellegipoolest on märke, et transsoolised inimesed langevad sallimatusest 
tulenevate kuritegude ohvriks elu jooksul väga sageli, mis ulatub ahistamisest, 
kiusamisest ja solvamisest kuni füüsilise vägivalla, seksuaalsete rünnakute ja 
isegi mõrvamiseni. Nagu eespool märgitud, on Euroopa Parlament täheldanud 
„homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste vastu suunatud 
vihkamist õhutavate sõnavõttude rohkust mitmes Euroopa riigis”.410 OSCE 
sedastas aruandes „Hate Crimes in the OSCE Region: Incidents and 
Responses” („Sallimatusest tulenevad kuriteod OSCE piirkonnas: 
vahejuhtumid ja reaktsioonid”): „Homofoobsetes kuritegudes ja vahejuhtumites 
ilmneb sageli suur halastamatus ja julmus. Tihti esineb neis ränka peksmist, 
piinamist, vigastamist, kastreerimist ja isegi seksuaalseid rünnakuid. Samuti 
viivad need kuriteod väga suure tõenäosusega ohvri surmani. Transsoolised 
inimesed näivad olevat selles kategoorias veelgi haavatavamad.”411 

Viimastel aastatel on riikide ja rahvusvahelisse meediasse jõudnud teateid 
mitme transsoolise inimese mõrvamisest. Kõige suuremat tähelepanu 
pälvis Portugalis Portos toimunud juhtum transseksuaalse ohvriga, keda 
teismeliste poiste jõuk piinas ja vägistas ning viskas siis mahajäetud kaevu 
surema.412 Rahvusvahelistesse uudistesse jõudsid sarnased mõrvajuhtumid 
veel 2007. aastal Madalmaades Haagis413 ja 2008. aastal taas Portugalis.414 
Soolise identiteedi tõttu mõrvatud transsooliste inimeste tegelik arv on aga 
teadmata. 

 
 
Hea tava: pärast hirmutavat mõrvajuhtumit 2006. aastal Portugalis juhtis 
vabaühendus Panteras Rosas avalikkuse tähelepanu toimunule ning võitles 
viisi vastu, kuidas kuritegu kajastati meedias, mis oli mõjutatud 
kirikujuhtide ja avalikkuse eelarvamustest. Koostöös organisatsiooniga 
TransGender Europe ja teiste transsoolistesse sõbralikult suhtuvate 
ühendustega korraldati mitmekeelne kampaania, mille eesmärk oli 
suurendada teadlikkust probleemist ja nõuda kohtuprotsessi. Ühiste 
jõupingutuste tulemusena arenes sallimatusest tulenevaid kuritegusid 

410 Euroopa Parlamendi resolutsioon homofoobia kohta Euroopas, vastu võetud 26. aprillil 2007, 
P6_TA(2007)0167. 

411 OSCE/ODIHR (2007), Hate Crimes in the OSCE Region: Incidents and Responses; 2006. 
aasta aruanne; Varssavi: OSCE/ODIHR, lk 53j. 

412 OSCE/ODIHR (2007), Hate Crimes in the OSCE Region: Incidents and Responses; 2006. 
aasta aruanne; Varssavi: OSCE/ODIHR, lk 54. 

413 AD Den Haag (2007), Travestiet overleden na mishandeling, Den Haag: Algemeen Dagblad, 
19.4.2007, avaldatud http://www.ad.nl/denhaag/stad/article1295771.ece; vreerBlog (2007), RIP 
Henriëtte Wiersinga, http://www.vreer.net/wordpress/archives/78 (12.6.2008). 

414 Diário de Notícias (2008), Transsexual assassinada um ano depois de Gisberta, Lisboa: Diário 
de Notícias 1.3.2008, 
http://dn.sapo.pt/2008/03/01/cidades/transexual_assassinada_ano_depois_gi.html (12.6.2008). 
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käsitlev avalik arutelu, mis keskendus rohkem kurjategijatele kui 
ohvritele.415 

Üks vähestest riikidest, kus politsei registreerib transfoobse vägivalla 
juhtumeid eraldi, on Ühendkuningriik Põhja-Iirimaa osas.416 Põhja-
Iirimaal on transfoobse vägivalla juhtumeid registreeritud üsna vähe – 
2006.–2007. aastal 32 ja 2007.–2008. aastal 7 juhtumit. 

Transsooliste inimeste teatel esineb transfoobset ahistamist ja vägivalda 
aga palju. Uuringus „Engendered Penalties” teatas 73% transsoolistest 
vastajatest, et on kogenud negatiivseid märkusi, solvamist ja füüsilist 
kiusamist, seksuaalseid rünnakuid ning ähvardusi.417 Rootsis tehtud 
ulatuslikus uuringus, mis käsitles homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste tervist, vastas küsitletud 374st transsoolistest 
inimesest 41%, et neid on viimase kolme kuu jooksul solvatud või solvavalt 
koheldud (homoseksuaalsetest inimestest vastas nii 30%). Transsoolistest 
vastajatest 12% ja homoseksuaalsetest vastajatest 6% oli väärkohtlemist 
kogenud korduvalt. Kolmandik transsoolistest vastajatest oli elu jooksul 
kogenud ahistamist, nendest omakorda kolmandik oli ahistamist kogenud 
viimase aasta jooksul.418 Teises Rootsi uuringus vastas 59% küsitletud 
transseksuaalsetest inimestest, et nad kardavad oma soolise identiteedi 
tõttu ahistamist ja vägivalda, homoseksuaalsed (45%) ning biseksuaalsed 
(39%) vastajad kartsid ahistamist ja vägivalda vähem. 

Üleeuroopalisi uurimusi selle kohta, kuidas politsei ja raviasutused 
kohtlevad kuriteo ohvriks langenud ja kuriteost ametivõimudele teatavaid 
transsoolisi inimesi, ei ole. Uuringus „Engendered Penalties” teatas siiski 
18,5% transsoolistest vastajatest, et nende arvates ei koheldud neid 
suhtluses Ühendkuningriigi politseiga nõuetekohaselt. Uuringus osalenud 
Ühendkuningriigi transsoolistest vastajatest kokku 33,5% väitis, et nad ei 
usu, et politsei kohtleb neid abi palumise korral nõuetekohaselt.419 Ilmselt 
mõjutab usalduse puudumine politsei vastu transsooliste ohvrite teatamist 
kuritegudest. 

415 Transgender Europe’i poolt homofoobia- ja transfoobiavastase võitluse teemalisel 
ümarlauakonsultatsioonil antud teave, juuni 2008, Kopenhaagen. 

416 PSNI Statistics (2008), Annual Statistical Report, Statistical Report No. 3; Hate Incidents & 
Crimes; 1.4.2007–31.3.2008; Belfast: PSNI; 2008. 

417 Whittle, S., Turner, L., Al-Alami, M. (2007), Engendered Penalties: Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination, Wetherby: The Equalities 
Review, lk 53. 

418 Statens Folkshälsoinstitut (2005) Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation, Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer, Östersund: FHI. 

419 Whittle, S., Turner, L., Al-Alami, M. (2007), Engendered Penalties: Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination, Wetherby: The Equalities 
Review, lk 16. 
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Hea tava: Ühendkuningriigis annab Põhja-Iirimaa politsei transfoobsetest 
kuritegudest korrapäraselt aru. Põhja-Iirimaa politsei statistika pressiteates on öeldud: 
„2007.–2008. aastal registreeritud sallimatusest tulenevate kuritegude seas olid kõige 
sagedasemad usulahkudevahelised vahejuhtumid ( 584), millele järgnesid rassistlikud 
vahejuhtumid (976), homofoobsed (160), usust/religioonist (68), puudest (49) ja 
transfoobiast (7) ajendatud vahejuhtumid.” 420 

 

Kogunemisvabadus 

Transsooliste inimeste ja nende ühenduste ainsa üleeuroopalise võrgustiku 
TransGender Europe liikmed on peamiselt kohalikud ühendused. Euroopa 
transsooliste inimeste ühendusi ega võrgustikke ei ole uuritud. 

Transsooliste inimeste vabaühendused on tugevamad nendes riikides, kus 
transsooliste inimeste emantsipatsioon ja teised ühiskondlikud liikumised 
on toimunud kauem, näiteks Ühendkuningriigis ja Madalmaades. Lõuna- 
ja Ida-Euroopas seevastu konkreetselt transsooliste inimeste vabaühendusi 
peaaegu ei ole. Kuuldavasti on transsooliste inimeste ühendused 
ebastabiilsed, sest ühenduste liikmete tegevust halvavad nende enda 
isiklikud diskrimineerimiskogemused, samuti toetuse puudumine. Seetõttu 
esineb sageli ühendustes tülisid ja lõhenemisi, mis vähendab nende 
liikumiste tõhusust. 

Seda kinnitavad Belgia421 ja Madalmaade transsooliste ühenduste 
kirjeldused.422 Vaid väga vähestes riikides, näiteks Soomes423 ja 
Madalmaades,424 on transsooliste ühendused suutnud hankida 
rahastamist, mis võimaldab neil värvata ühiskondlikke või 
sotsiaaltöötajaid, kes aitavad transsoolisi inimesi isiklikul tasandil. Sellele 
vaatamata ei ole peaaegu ükski transsooliste ühendus suutnud hankida 
piisavalt rahalisi vahendeid selleks, et palgata elukutselisi kogukonna 
arendamise või poliitikaga tegelevaid spetsialiste. 

Transsooliste inimeste avalike meeleavalduste või organiseeritud ürituste 
keelamise kohta andmed puuduvad. Tõenäoliselt peitub põhjus asjaolus, et 

420 PSNI Statistics (2008), Annual Statistical Report, Statistical Report No. 3; Hate Incidents & 
Crimes; 1.4.2007–31.3.2008; Belfast: PSNI; 2008. 

421 Motmans, J. (2006), De Transgenderbeweging in Vlaanderen en Brussel in kaart gebracht: 
Organisatiekenmerken, Netwerken en Strijdpunten, Antwerpen, Hasselt: Steunpunt 
Gelijkekansenbeleid; Remmerie, L (2008) Naar een Vlaams transgenderoverleg? Visie van 
transgenderbeweging en zijn potentiële partners, Gent: Arteveldehogeschool. 

422 Meulmeester, G., Bos, G., Spaas, J.-P., Eisfeld, J. (2005), Doe T Zelf – 
Transgenderorganisaties in Nederland, Amsterdam: Stiching T-Image. 

423 Vt http://www.transtukipiste.fi/en/index.html (12.6.2008). 
424 Vt http://www.transvisie.nu (15.6.2008). 
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inim- ja rahaliste ressursside puudumise ning oma liikmete avalikkuses 
äratundmise kartuse tõttu korraldavad transsooliste ühendused sedalaadi üritusi 
väga harva. Vähesed avalikud üritused, mida tähistatakse ja mis peamiselt 
toimuvad transsooliste mälestuspäeval, mil mälestatakse transfoobsete mõrvade 
ohvreid, pälvivad meedias väga vähe tähelepanu. 

Hea tava: Euroopa transsooliste nõukogu (European Transgender Council) 
toob kaks korda aastas kokku kogu Euroopa transsoolised aktivistid. 
Üritust korraldavad transsooliste aktivistide kohalikud ühendused. Tegu 
on transsooliste ühenduste jaoks ainulaadse üleeuroopalise võimalusega 
ühendada jõupingutusi, tugevdada võrgustikke, kooskõlastada 
kampaaniaid, vahetada häid tavasid ning sõnastada poliitilisi nõudmisi ja 
strateegiaid. Osalejad ning ühendused, kogukonnad ja riigid, keda nad 
esinevad, hindavad üritusest saadavat toetust väga kõrgelt. Nõukogu 
keskendub peamiselt transsooliste õigustele ning viisidele, kuidas neid 
poliitiliselt Euroopa Liidu ja riikide tasandil saavutada. Üritus toimus 
2005. aastal (Austrias Viinis) ja 2008. aastal (Saksamaal Berliinis) ning 
nende patroonideks olid linnapea ja linnaosavanemad.425 

Tööturg 

Tõendid ametiasutustele tööturul tegutsevatelt transsoolistelt inimestelt 
laekunud ametlike kaebuste kohta puuduvad. Mitmes Euroopa Liidu riigis on 
siiski korraldatud uurimusi, mis annavad transsooliste inimeste olukorrast 
tööturul üsna troostitu pildi. 

Hispaanias näitas esimese sooidentiteedi häirete üksuse 100 patsiendi 
küsitlus,426 et 54% küsitletuist olid töötud ja vaid 35% oli suutnud leida 
täiskohaga töö; viimastest kolmandik oli praegusel töökohal töötanud alla 
aasta. Rohkem kui 55% oli tööd otsides või töökohal kogenud 
diskrimineerimist ja 17,2% pidi ellujäämiseks tegelema ohtliku või 
ebaseadusliku tegevusega. 

Ühendkuningriigis Šotimaal tehtud uurimus427 näitas, et 40% 
transsoolistest vastajatest pidas töökoha personaliosakonna tegevust „väga 
halvaks”, 53% koges aga töökohas transfoobset diskrimineerimist või 
ahistamist. Vastajatest 15% leidis, et tööandja ei kaitse nende eraelu, ja 
21% pidi transfoobia tõttu vahetama töökohta või töökohast loobuma. 
Vastajatest 30% elasid riigi toetusel, 20% aga olid füüsilisest isikust 
ettevõtjad. 

425 Vt http://tgeu.net/ (17.10.2008). 
426 Esteva, I. jt (2001), Social Inequalities: Demographic Characteristics of Patients Treated at the 

First Gender Identity Disorder Unit in Spain, ettekanne XVII Harry Benjamini rahvusvahelisel 
soolise düsfooria assotsiatsiooni sümpposionil, Galveston, Texas: HGIGDA, 
http://www.symposion.com/ijt/hbigda/2001/71_eteva.htm (25.5.2008). 

427 Scottish Transgender Alliance (2008), Transgender Experiences in Scotland – 
uurimistulemuste kokkuvõte, Edinburgh: Equality Network, lk 14. 
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Ühendkuningriigis uuringus „Engendered Penalties” selgus, et 23% 
vastajatest tundis oma transsoolisuse tõttu vajadust töökohta vahetada. 
22% pidi töökohas kasutama vastassoo tualettruume ning vaid ligikaudu 
kolmandik sai tualetti kasutada ilma märkusi või ahistamist kogemata. 
Vaid ligi 30% vastajatest pälvis töökaaslaste poolt „väärikat kohtlemist”. 
10% oli kogenud solvamist (näiteks sõimamist) ja 6% füüsilisi rünnakuid. 
Kõnealuste kogemuste mõju näib olevat suur: 42% inimestest, kes ei 
elanud vastavalt oma eelistatud soorollile, tegid seda töö kaotamise kartuse 
tõttu.428 

Soome uurimus, mis hõlmas 108 osalejat, andis samasugused tulemused. 
Kolmandik transvestiitsetest vastajatest oleks soovinud töökohas 
väljendada oma naiselikkust, kuid pidas seda võimatuks.429 Kõikidest 
transsoolistest vastajatest 16% olid füüsilisest isikust ettevõtjad (homo- ja 
biseksuaalsete vastajate hulgas oli füüsilisest isikust ettevõtjaid 3%) ning 
8% töötud (homo- ja biseksuaalsete vastajate hulgas 3%). 34% varjas oma 
transsoolisust või soolist väljendumist kõikide töökaaslaste eest (homo- ja 
biseksuaalsete vastajate hulgas 17%). 45% transsoolistest töötajatest 
varjas oma soolist identiteeti või soolist väljendumist tööandja eest ning 
51% leidis, et see varjamine tekitab stressi. 78% vastajatest oli töökohas 
kuulnud kohatuid nalju. Transsoolistest vastajatest 13% koges 
diskrimineerimist töölevõtmisel, 12% töö tasustamisel, 13% seoses 
karjäärivõimalustega, 12% teabe saamisel ning 16% töökaaslaste ja 
ülemuste suhtumises. 

Kuigi diskrimineerimisvastased seadused peaksid hõlmama soomuutmise tõttu 
diskrimineerimist kogevaid inimesi, ei kohalda liikmesriigid kõnealuseid 
õigusakte sageli transsooliste inimeste suhtes.430 Kuulduste põhjal võib oletada, 
et kohtunikud, juristid, politseinikud ja teised asjaomased ametiisikud teavad 
transsooliste inimeste õiguslikust kaitsest vähe ning õigusteadlikkus on piiratud 
isegi transsooliste kogukonnas. 

Hea õigustava: Ühendkuningriigis tuleneb avaliku sektori soolise 
võrdõiguslikkuse kohustusest, et kõik riigiasutused (ja nende 
lepingupartnerid) peavad lõpetama ebaseadusliku diskrimineerimise ja 
ahistamise soo alusel ning edendama naiste ja meeste, sealhulgas mõlemast 
soost transsooliste inimeste võrdseid võimalusi. Soolise võrdõiguslikkuse 
kohustus on parandanud teadlikkust transsooliste inimeste vajadustest 

428 Whittle, S., Turner, L., Al-Alami, M. (2007), Engendered Penalties: Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination, Wetherby: The Equalities 
Review. 

429 Lehtonen, J., Mustola, K. (2004), „Straight People don’t tell, do they...?” Negotiating the 
boundaries of sexuality and gender at work, Helsingi: tööministeerium. 

430 Whittle, S., Turner, L., Combs, R., Rhodes, S. (2008), Transgender EuroStudy: Legal Survey 
and Focus on the Transgender Experience of Health Care, Brüssel: ILGA-Europe. 
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töökohas ning selle tulemusel pakub järjest rohkem tööandjaid oma 
töötajatele koolitust transsoolisuse küsimustes.431 

Haridus 

Ühendkuningriigi uuringus „Engendered Penalties”432 selgus, et „64% 
naistest, kes tunnevad end oma soolise identiteedi poolest mehena, kogesid 
koolis mingit laadi ahistamist või tagakiusamist ning 44% mehena sündinutest, 
kes tunnevad end oma soolise identiteedi poolest naisena, kogesid koolis 
ahistamist või tagakiusamist”. Seda on tunduvalt rohkem, kui on täheldatud 
sarnastes uuringutes homo- ja heteroseksuaalsete meeste ja naiste korral. 
Haridusasutustes ei algata ahistamist sugugi ainult teised õpilased (ohvrid olid 
71,6% naisena sündinutest ja 55% mehena sündinutest). Näib, et lapsi, kes ei 
vasta soolistele stereotüüpidele, kiusavad ka õpetajad, mida näitab see, et 
28,7% naisena sündinud ja 21% mehena sündinud vastajate sõnul on nad 
kogenud sedalaadi väärkohtlemist. 

Hea tava: Põhjamaade homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste 
üliõpilaste organisatsioonide ühenduse ANSO (Association of Nordic 
LGBTQ Student Organisations) projekti „Üliõpilased transsooliste 
kaasamise eest” (detsember 2007 – jaanuar 2009) eesmärk on jagada 
nimetatud üliõpilasorganisatsioonidele transsoolisuseteemalisi teadmisi, 
koostades, kogudes ja jaotades selleks õppe- ja loengumaterjale. 15.–21. 
mail 2008 Taanis Århusis toimunud projekti konverentsil osalesid homo-, 
bi- ja transseksuaalse ning transsoolise üliõpilasliikumise aktivistid kõigist 
Põhjamaadest ja Läänemere piirkonna riikidest. Konverentsi ühe 
tulemusena koostati veebileht www.transweb.wordpress.com.433 

Tervishoid 

Tervishoid on paljudele transsoolistele äärmiselt oluline, kujutades endast 
samas nende elu üht suurimat probleemi. 

Transsooliste inimeste erivajadustega tervishoid 

Transsooliste inimeste erivajadustega arvestavad tervishoiuteenused (s.o 
tervishoiuteenused, mis on otseselt seotud isiku transsoolisusega) on 
meditsiiniliselt hädavajalikud ja tervisekindlustus peaks neid hõlmama 
samamoodi kui muid meditsiiniliselt vajalikke protseduure. Sellest põhimõttest 

431 Equality and Human Rights Commission (2008), Overview of the gender equality duty, 
Guidance for public bodies working in England, Wales and Scotland. 

432 Whittle, S., Turner, L., Al-Alami, M. (2007), Engendered Penalties: Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination, Wetherby: The Equalities 
Review, lk 63–65. 

433 Vt http://www.anso.dk/ (17.10.2008). 
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on Euroopa Inimõiguste Kohus lähtunud mitmes otsuses, näiteks kohtuasjades 
van Kück vs. Saksamaa434 ja L vs. Leedu.435 

Seevastu näitab üleeuroopaline transsoolisuse uuring (Transgender EuroStudy), 
et riik keeldus rahastamast üle 80% vastanute soomuutmise hormoonravi (mida 
on sageli vaja jätkata kogu elu jooksul), samal ajal kui 86% korral keeldus riik 
toetamast kirurgilist ravi. Üle poole transsoolistest vastanutest teatas, et 
rahastab oma ravi ise.436 

Teine takistus on seotud informeeritud ja mõistva tervishoiutöötajate 
leidmisega. Umbes kolmandik vastajatest ütles, et neid keelduti ravimast, sest 
tervishoiutöötaja ei kiitnud soovahetust heaks. Veerandile vastajatest reageeriti 
soomuutmise asjus esmakordsel pöördumisel arsti või psühhiaatri poole 
keelduvalt.437 Ühendkuningriigi uuringus „Engendered Penalties”438 keeldus 
6,3% transsooliste vastajate perearstidest abistamast neid soolise identiteedi 
probleemide korral; 13,4% vastas, et perearst ei väljendanud abivalmidust. 
Samas kui abi soovis pakkuda 80%, oskas tegelikult aidata ainult 20%, sest neil 
olid asjakohased teadmised. 60% soovis aidata, kuid neil puudus vajalik teave. 

Tervishoiutöötajatel on transsoolisuse probleemide korral tõhusa abi 
osutamiseks harva piisavalt teadmisi. Näiteks Ungaris on abistada soovivat (ja 
suutvat) tervishoiutöötajat nii raske leida, et ainult kõige järjekindlamad 
patsiendid suudavad süsteemist tulenevad takistused ületada. Transsoolisusega 
seotud arstiabi korral on teatatud korruptsioonijuhtumitest.439 Olukorras, kus 
vaid vähesed tervishoiutöötajad on valmis aitama teha soo muutmiseks 
vajalikke meditsiiniprotseduure, kuid neil ei pruugi olla piisavaid oskusi, on 
väga tõenäoline, et opereerimismeetodid on patsiendile ohtlikud. 

434 Euroopa Inimõiguste Kohus: 12. juuni 2003. aasta otsus kohtuasjas 35968/97: van Kück vs. 
Saksamaa, osundatud: Rahvusvaheline Juristide Komisjon (2007), Sexual Orientation and 
Gender Identity in Human Rights Law; Jurisprudential, Legislative and Doctrinal References 
from the Council of Europe and the European Union; Genf: Rahvusvaheline Juristide 
Komisjon, lk 36. 

435 Euroopa Inimõiguste Kohus: 11. septembri 2007. aasta otsus kohtuasjas 27527/03: L. vs. 
Leedu, osundatud: Rahvusvaheline Juristide Komisjon (2007), Sexual Orientation and Gender 
Identity in Human Rights Law; Jurisprudential, Legislative and Doctrinal References from the 
Council of Europe and the European Union; Genf: Rahvusvaheline Juristide Komisjon, lk 10. 

436 Whittle, S., Turner, L., Combs, R., Rhodes, S. (2008), Transgender EuroStudy: Legal Survey 
and Focus on the Transgender Experience of Health Care, Brüssel: ILGA-Europe, lk 53jj. 

437 Whittle, S., Turner, L., Combs, R., Rhodes, S. (2008), Transgender EuroStudy: Legal Survey 
and Focus on the Transgender Experience of Health Care, Brüssel: ILGA-Europe, lk 55j. 

438 Whittle, S., Turner, L., Al-Alami, M. (2007), Engendered Penalties: Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination, Wetherby: The Equalities 
Review, lk 44. 

439 Solymár, Bence (2005), The Situation of Transgender People in the Hungarian Social and 
Health Care System, avaldatud väljaandes: Takács, J. (toim): A lélek műtétei (Hingekirurgia), 
Budapest: Új Mandátum Kiadó; Solymár, B., Takács, J. (2007), Wrong Bodies and Real 
Selves: Transsexual People in the Hungarian Social and Health Care System, avaldatud 
väljaandes: Kuhar, R., Takács, J. (toim) (2007), Beyond the Pink Curtain; Everyday Life of 
LGBT People in Eastern Europe, Ljubljana: Mirovni Institut. 
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Poolas määratleti soovahetusoperatsioonid tervishoiuministri 2003. aasta 
määruses „ebastandardsete tervishoiuteenustena” ning jäeti seepärast 
haigekassa nimekirjast välja.440 

Internetis avaldatud fotod ja kuuldused viitavad sellele, et operatsioonide 
tulemused on üldiselt kehvad, kuivõrd hea väljaõppega kirurge, kellel on 
sedalaadi operatsioonide tegemiseks vajalikke kogemusi, on vähe. Ungaris 
väidavad uurimuste korraldajad isegi, et „transfoobia ja kogenematuse 
tõttu ei ole ohutu ravi tõenäoline.”441 Transsooliste inimeste erivajadustega 
arvestavate tervishoiuteenuste ooteaeg võib olla väga pikk: 
Ühendkuningriigis on see keskmiselt kaks aastat.442 

Ühendkuningriigis Šotimaal tuvastati kõigi tervishoiutöötajate seas läbi 
viidud ravivajaduste hindamise programmi uuringus, et 
tervishoiutöötajate, eelkõige psühhiaatrite osutatavad raviteenused näivad 
sageli olevat mõjutatud eelarvamustest ja neid osutatakse piisavate 
valdkonnateadmisteta.443 Ungari uurimuses tuvastati, et vaimse tervise 
spetsialistide hulgas on levinud (hetero)seksistlik suhtumine soolisesse 
identiteeti.444 Sellise suhtumise tõttu jäävad ravita transseksuaalsed 
inimesed, kes: a) ei vasta väga selgesti soolistele stereotüüpidele; b) ei 
määratle end avalikult homoseksuaalsena; või c) tunnistavad, et neil ei ole 
tuvastatavat sugu. Ühendkuningriigis Šotimaal transsooliste inimeste 
kogemuste uurimiseks korraldatud uurimustöö tulemused näitavad, et 
„üldpsühhiaatrite mõistmatus ja teadmatus viivad sageli selleni, et 
transsoolistele patsientidele pakutakse sobimatut ravi, millest neile ei ole 
abi ja mis põhjustab mitmekuulise või isegi -aastase viivituse kogenud 
soospetsialisti juurde konsultatsioonile pääsemisel.”445 

Peale elukutseliste tervishoiutöötajate on Hollandi sooküsimuste keskuse 
andmetel eriti problemaatiline ka üldsuse teadmatus. Nimetatud keskus 

440 Whittle, S., Turner, L., Combs, R., Rhodes, S. (2008), Transgender EuroStudy: Legal Survey 
and Focus on the Transgender Experience of Health Care, Brüssel: ILGA-Europe, lk 34. 

441 Solymár, Bence (2005), The Situation of Transgender People in the Hungarian Social and 
Health Care System, avaldatud väljaandes: Takács, J. (toim), A lélek műtétei (Hingekirurgia), 
Budapest: Új Mandátum Kiadó. 

442 Whittle, S., Turner, L., Al-Alami, M. (2007), Engendered Penalties: Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination, Wetherby: The Equalities 
Review, lk 47. 

443 Scottish Needs Assessment Program (2001), Transsexualism and Gender Dysphoria in 
Scotland, Scottish Executive. 

444 Solymár, B., Takács, J. (2007), Wrong Bodies and Real Selves: Transsexual People in the 
Hungarian Social and Health Care System, avaldatud väljaandes: Kuhar, R., Takács, J. (toim) 
(2007), Beyond the Pink Curtain; Everyday Life of LGBT People in Eastern Europe, Ljubljana: 
Mirovni Institut. 

445 Scottish Transgender Alliance (2008), Transgender Experiences in Scotland – 
uurimistulemuste kokkuvõte, Edinburgh: Equality Network, lk 18. 

 139 

                                                      Veri
fits

ee
rim

ata
 tõ

lge



loeb „soolise identiteedi probleemid” helistajate poolt kümne kõige 
sagedamini esitatud küsimuse hulka.446 

Üldine tervishoid 

Transsooliste inimeste juurdepääsu üldistele tervishoiuteenustele, mis ei ole 
seotud transsoolisusega, piiravad sageli tervishoiutöötajate eelarvamused. 
Veerand EuroStudy uuringus447 osalenutest teatas, et tervishoiutöötajad on neid 
nende transsoolisuse tõttu halvasti kohelnud. Viiendiku sõnul on nende 
transsoolisus mõjutanud juurdepääsu tervishoiuteenustele. Sel põhjusel 
väidavad paljud transsoolised, et väldivad kohatut kohtlemist kartes arsti juurde 
minekut nii palju kui võimalik. 

Ühendkuningriigi uuringus „Engendered Penalties”448 („Karistatud soo 
pärast”) tuvastati, et 22% osalenutest tundis, et nende transsoolisus 
mõjutas juurdepääsu transsoolisusega sidumata tavaravi teenustele. 29% 
vastanutest tundis, et tervishoiutöötajad kohtlevad neid transsoolisuse 
pärast halvemini. 

Need tulemused avalduvad ka tervishoiustatistikas: Rootsi uuringu 
andmetel kurdab kehva tervist 12% transsoolistest vastajatest (6% kogu 
elanikkonnast). Samuti kaebavad transsoolised inimesed nõrgema vaimse 
tervise üle kui homoseksuaalsed mehed (7%) ja lesbilised naised (20%). 
Transsoolistel inimestel on ka rohkem unehäireid.449 

14% Šotimaa transsooliste inimeste kogemuste uuringus osalejatest hindas 
riikliku tervishoiusüsteemi üldarstide teenuseid „väga halbadeks” või 
„äärmiselt halbadeks”. „Väga headeks” või „suurepärasteks” hindas neid 
teenuseid 46%. Kõige suuremate probleemidena märgiti arstide 
teadmatust ja sageli ületamatuid tehnilisi probleeme sooandmete 
muutmisel dokumentides (millega kaasneb privaatsuse kadumine).450 

Kindlustusfirmad keelduvad reeglina kindlustamast transsoolisi inimesi. 
Kinnitamata andmetel on Belgias transsooline inimene, kes ei saanud 
haiglakulude katteks eratervisekindlustust, ning Hollandis on kindlustusfirmad 

446 Rutgers-Nisso Groep (2008), Trends in Seksualiteit in Nederland – Wat weten we anno 2008?, 
Utrecht: Rutgers-Nisso Groep. 

447 Whittle, S., Turner, L., Combs, R., Rhodes, S. (2008), Transgender EuroStudy: Legal Survey 
and Focus on the Transgender Experience of Health Care, Brüssel: ILGA-Europe, lk 59jj. 

448 Whittle, S., Turner, L., Al-Alami, M. (2007), Engendered Penalties: Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination, Wetherby: The Equalities 
Review, lk 46. 

449 Statens Folkshälsoinstitut (2005), Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation, Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer, Östersund: FHI. 

450 Scottish Transgender Alliance (2008), Transgender Experiences in Scotland – 
uurimistulemuste kokkuvõte, Edinburgh: Equality Network, lk 15. 
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keeldunud andmast transsoolistele taotlejatele elukindlustust, mistõttu neil on 
olnud raskusi laenu võtmisel. 

Suitsiidid 

30% EuroStudy uuringus451 vastanud transsoolistest inimestest kinnitas, et on 
teinud täiskasvanueas vähemalt ühe suitsiidikatse. Ühes teises Rootsi uuringus 
ütlesid pooled transseksuaalsetest osalejatest, et on kaalunud suitsiidi vähemalt 
korra elus, ja 21%, et oli selle kaalutluse tulemusel ka tegutsenud.452 
Samamoodi teatas Ühendkuningriigi uuringus „Engendered Penalties” 34,4% 
vastajatest, et on täiskasvanuna teinud vähemalt ühe suitsiidikatse.453 

Hea tava: ümarlauavestlusel selgus, et Belgias on Genti Ülikooli juures 
asutatud spetsiaalne transsooliste arstikeskus, mida juhivad kirurgid ja 
terapeudid, kuid mitte psühhiaatrid. Keskuse arstid lähtuvad eeldusest, et 
transseksuaalsus on mõne inimese jaoks lihtsalt tegelikkus. Nad osutavad 
psühhiaatriateenuseid transsoolistele patsientidele, kellel on 
häbimärgistamise, ärevuse ja muude seotud probleemide tõttu vaimse 
tervise häireid.454 

 

Hea tava: Ühendkuningriigi tervishoiuministeerium on teinud 
transsooliste kogukonnaga koostööd, et koostada transsooliste inimeste 
tervishoiu kõiki aspekte käsitlevate voldikute ja juhiste sari, mis ilmuks 
trükistena ja internetis. Nende hulgas on perearstidele suunatud juhised, 
juhised hormoonravi kohta ja teismeliste ravimiseks ning üldised juhised 
transsoolistele töötajatele ja patsientidele.455 

 

Hea tava: Saksamaal antakse transseksuaalsete inimeste infosüsteemis 
Transray.com nimetatud kogukonna kohta ajakohast teavet. See mahukas 
andmekogu hõlmab transsoolisi inimesi (4000), ajalehti (750), lühendeid 

451 Whittle, S., Turner, L., Combs, R., Rhodes, S. (2008), Transgender EuroStudy: Legal Survey 
and Focus on the Transgender Experience of Health Care, Brüssel: ILGA-Europe, lk 49. 

452 Statens Folkshälsoinstitut (2005) Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation, Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer, Östersund: FHI, lk 21j. 

453 Whittle, S., Turner, L., Al-Alami, M. (2007), Engendered Penalties: Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination, Wetherby: The Equalities 
Review, lk 78. 

454 Transgender Europe’i poolt homofoobia- ja transfoobiavastase võitluse teemalisel 
ümarlauakonsultatsioonil antud teave, juuni 2008, Kopenhaagen. 

455 Transgender Europe’i poolt homofoobia- ja transfoobiavastase võitluse teemalisel 
ümarlauakonsultatsioonil antud teave, juuni 2008, Kopenhaagen. 
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(200), kirjastusi, väljaandeid ja artikleid (üle 8000), raamatuid (800), 
kogumikke (300), raadiosaateid (40), filme (250) ja konverentse (30).456 

Sport 

Vastavalt transsoolisi sportlasi käsitlevatele olümpiaeeskirjadele, mida järgivad 
paljud spordiasutused, on transseksuaalsetele sportlastele nende üleminekuajal 
võistlussport mitme aasta jooksul põhimõtteliselt keelatud.457 

See eeskiri väljendab ilmselt üldist arvamust, et transsoolised inimesed teevad 
ühiskonnas tõenäoliselt sporti vähem kui teised. Rootsi uuringu kohaselt tegi 
sporti korrapäraselt vaid 29% transsoolistest vastajatest, mida on palju vähem 
kui homoseksuaalsete (45%) ja biseksuaalsete (43%) vastajate puhul ning veel 
vähem kui ülejäänud ühiskonnas.458 Šotimaal transsooliste inimeste kogemusi 
käsitlevas uuringus teatas 46% vastajatest, et ei ole Šotimaal kunagi spordi- ega 
vabaajateenuseid kasutanud.459 

Meedia 

Meedias kujutatakse transsoolisi inimesi sageli naeruväärsetena, mis viitab 
vähesele teadlikkusele transsooliste inimeste elu kohta.460 Filmides on 
transsoolised inimesed sageli kas märtri või jõuetu vägivallaohvri rollis. Selline 
negatiivsus viitab äärmiselt kummastavale ja ebarealistlikule arusaamale 
transsooliste inimeste kogukonnast, samal ajal transsooliste elu mõningaid 
aspekte üle rõhutades, selle asemel et keskenduda sellele, et tegemist on elava 
ja mitmekesise kogukonnaga.461 

Varjupaigaküsimused 

Euroopa Liidu mitmes liikmesriigis on varjupaika antud vähestele 
transsoolistele inimestele, ehkki ühtsest poliitikast tõendeid ei ole. Ei ole teada, 
kas varjupaiga taotlemise menetluse ajal saavad transsoolised inimesed 
sihtriigis rahuldada oma meditsiinilisi vajadusi, näiteks saada hormoon- ja/või 
kirurgilist ravi. Samuti ei ole teada, kas transsooliste varjupaigataotlejate 
paigutamine kokku transfoobsete kaasmaalastega ohustab neid või kas neil on 

456 Transgender Europe’i poolt homofoobia- ja transfoobiavastase võitluse teemalisel 
ümarlauakonsultatsioonil antud teave, juuni 2008, Kopenhaagen. 

457 Cavanagh, S., Sykes, H. (2006), Transsexual Bodies at the Olympics: The International 
Olympic Committee’s Policy on Transsexual Athletes at the 2004 Athens Summer Games, 
avaldatud väljaandes: Body & Society, Vol. 12(3): 75-102, lk 78. 

458 Statens Folkshälsoinstitut (2005) Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation, Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer, Östersund: FHI, lk 28. 

459 Scottish Transgender Alliance (2008) Transgender Experiences in Scotland – 
uurimistulemuste kokkuvõte, Edinburgh: Equality Network, lk 19. 

460 Vastavalt Justus Eisfeldi kogutud näidetele. 
461 E-kirjavahetus Madalmaade transsoolise filmifestivali direktoriga, 14.6.2008. 
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üldse juurdepääs kohalikule transsooliste kogukonnale ja selle 
tugistruktuuridele.462 

Mitmekordne diskrimineerimine 

Rühm mitmekordse diskrimineerimise ohus transsoolisi inimesi on 
sisserändajatest transsoolised naised, kes osutavad seksiteenuseid ja kellest 
paljud on usutavasti registreerimata sisserändajad. See rühm on eraldatud, 
nende ressursid piiratud ning teavet nende elutingimuste ja kogemuste kohta on 
vähe. 

Samamoodi on väga vähe teada etnilisse ja/või usulisse vähemusse kuuluvate 
transsooliste inimeste olukorrast. Teada on siiski, et palju kultuure suhtub 
sooküsimusse heteroseksistlikult ja jäigalt, mis suurendab transfoobia ohtu.463 

Puudega transsoolistesse inimestesse suhtutakse suure eelarvamusega. Näiteks 
võib tuua Suurbritannia Paraolümpia Assotsiatsiooni reaktsiooni sugude 
tunnustamise seadusele. Assotsiatsioon palus erandit, „sest tunneb suur muret 
tundlike täiskasvanute ja laste kaitse pärast ning vabatahtlikele abistajatele 
puudega inimeste spordi valdkonnas seoses operatsiooni ootavaid isikuid 
puudutavate asjaoludega avalduvate mõjude pärast”.464 

Eakad transsoolised inimesed on tõrjutud olnud teismelise- ja täiskasvanueast 
alates kuni vanaduspõlveni. Nad on olnud transsooliste inimeste seas esimene 
põlvkond, kes on saanud hormoon- ja /või kirurgilist ravi, mille suhtes tekivad 
põhjendatud teaduslikud küsimused vastassoo hormoonide kasutamise 
pikaajalise mõju ning nende isikute hoolduse kohta vanadekodudes või 
hooldusasutustes. Eakatest transsoolistest inimestest paljud ei ole oma 
identiteeti avalikustanud ja nende väärikus satub ohtu, kui nad hakkavad üha 
rohkem sõltuma teiste inimeste hoolitsusest ning peavad peale kõige muu 
praktilistel kaalutlustel lõpuks oma soolise identiteedi avalikustama.465 

Ka transsoolistel lastel ja noorukitel on eriprobleemid. On tõenäoline, et lapsed, 
kes ei vasta soolistele stereotüüpidele, kannatavad oma käitumise eest saadud 
karistustest, umbusust, tagakiusamisest ja valediagnoosidest tulenevate 
tagajärgede all.466 

462 Justus Eisfeld (2008), The situation concerning transphobia and discrimination on grounds of 
gender identity and/or gender expression in the EU Member States, DIHR, lk 27–28.  

463 Tee, N., Hegarty, P. (2006), Predicting Opposition to the Civil Rights of Trans Persons in the 
United Kingdom, avaldatud väljaandes Journal of Community & Applied Social Psychology, 
16: 70-80, Wiley InterScience. 

464 Cavanagh, S., Sykes, H. (2006), Transsexual Bodies at the Olympics: The International 
Olympic Committee’s Policy on Transsexual Athletes at the 2004 Athens Summer Games, 
avaldatud väljaandes Body & Society, Vol. 12(3): 75-102, lk 90. 

465 Witten, T., Whittle, S. (2004), TransPanthers: The Greying of Transgender and the Law, 
Deakin Law Review, Vol. 9 Nr. 2, 2004. 

466 Justus Eisfeld (2008), The situation concerning transphobia and discrimination on grounds of 
gender identity and/or gender expression in the EU Member States, DIHR, lk 32. 
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Transsoolistesse inimestesse, kes määratlevad end ka homo- või 
biseksuaalsena, suhtutakse ühiskonnas samasuguste eelarvamustega kui 
teistesse homo- ja biseksuaalsetesse inimestesse, mis suurendab nende 
väärkohtlemist veelgi. Lisaks ei tunnustata sageli nende seksuaalset sättumust 
või aetakse see segi nende soolise identiteediga. Aktsepteerimine homo- ja 
biseksuaalsete inimeste rühmades võib olenevalt rühmast olla väga erinev. Kui 
transvestiitsus on paljudes riikides pikka aega olnud homokultuuri osa,467 
aktsepteeritakse transseksuaalseid mehi ja naisi sageli väga vähe. 

Hea tava: Saksamaal jagatakse transsoolistele noortele, nende 
pereliikmetele ja sõpradele veebilehel pealkirjaga „T-noored – olete siin 
alati teretulnud!” teavet, vahetatakse kogemusi olukorrakaaslastega ning 
aidatakse transsoolistel noortel leida sõpru.468 

Hea tava: Ühendkuningriigis avaldas eakatele inimestele suunatud 
heategevusühing Age Concern voldiku „Planning for later life – 
transgender people” („Eluõhtu kavandamine – transsoolised inimesed”).469 

 

467 Brooks, R. (2000), Cross-Dressing in Bulgaria: Gay-Identity, Post-Communist Fear, and 
Magical Love, http://bad.eserver.org/issues/2000/50/brooks.html (22.5.2008). 

468 Transgender Europe’i poolt homofoobia- ja transfoobiavastase võitluse teemalisel 
ümarlauakonsultatsioonil antud teave, juuni 2008, Kopenhaagen. 

469 Vt http://www.ageconcern.org.uk/AgeConcern/equality_human_rights_policy.asp (13.6.2008). 
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Kokkuvõte 
Homo-, bi- ja transseksuaalsed ning transsoolised inimesed kogevad 
homofoobiat, transfoobiat ja diskrimineerimist mitmel kujul, sealhulgas otsest 
ja ka kaudset diskrimineerimist ning homofoobset ja transfoobset kiusamist ja 
ahistamist. Sageli võtab see alandavate või halvustavate kommentaaride, 
sõimu, solvangute või alandava keelekasutuse kuju. Lisaks on kõigis 
liikmesriikides täheldatud verbaalseid ja füüsilisi rünnakuid homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste vastu. 

See mõjutab selle elanikkonnarühma elu mitmel moel. Kõige noorematest 
vanuserühmadest alates kasutatakse koolides homoseksuaalsete inimeste kohta 
halvustavaid sõnu. Töökohal võib ahistamine olla igapäevane nähtus. Homo-, 
bi- ja transseksuaalsetel ning transsoolistel inimestel ei ole sageli võimalik 
kindlustada oma kooselu täieõigusliku seadusliku kooseluna. Vanadekodudes ei 
pruugita üldse teada homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 
vajadusi. 

Negatiivset suhtumist homo-, bi- ja transseksuaalsetesse ning transsoolistesse 
inimestesse on tuvastatud kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Mõnele 
Euroopa Liidu kodanikule ei meeldiks enda sõnul, kui tema sõber, kolleeg või 
naaber oleks homoseksuaalne. Mõnele ei meeldiks ka see, kui tema sugulane 
looks suhte transsoolise inimesega. Mõni leiab, et homo-, bi- ja 
transseksuaalsed ning transsoolised inimesed ei sobi õpetajaks. Mõne arvates ei 
tohiks sellised inimesed end avalikes kohtades näidata. Mõni usub ka, et 
homoseksuaalsus on haigus, mida peaks ravima. 

Nähtavuse puudumine ja diskrimineerimise ulatus 

Käesolev aruanne näitab, et homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste 
inimeste nähtamatus Euroopa Liidu ühiskonna eri valdkondades on suur 
küsimus. Asjaolu, et paljud homo-, bi- ja transseksuaalsed ning transsoolised 
inimesed ei räägi oma sättumusest või identiteedist, võib tähendada, et kogetud 
või tajutud diskrimineerimise juhtumid ei kajastu statistikas ega jõua 
ametivõimudeni, sest neist ei teatata või neid ei registreerita õiguslikult 
käsitletavate kaebustena. 

Peale selle näitab käesolev uuring, et paljude selle elanikkonnarühma liikmete 
jaoks on nähtmatus homofoobia, transfoobia ja diskrimineerimise kartuse tõttu 
strateegia. Ka selle, nagu ka oma õigustest teadmatuse tõttu ei teata homo-, bi- 
ja transseksuaalsed ning transsoolised inimesed kogetud 
diskrimineerimisjuhtumitest. 

See pilt vastab paljude riiklike võrdõiguslikkust edendavate asutuste andmetele, 
mille kohaselt on seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimise juhtumite arv 
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muude diskrimineerimisjuhtumitega võrreldes väike. Need tegurid muudavad 
homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste diskimineerimise 
vähem nähtavaks ja selle ulatuse raskemini määratletavaks. 

Homofoobia, transfoobia ja diskrimineerimine on käesoleva uuringu tulemuste 
kohaselt nähtused, mis takistavad homo-, bi- ja transseksuaalsetel ning 
transsoolistel inimestel osalemast täielikult ühiskonna- ja poliitilises elus. 

Aruanne näitab, et homo-, bi- ja transseksuaalsed ning transsoolised inimesed 
on diskrimineerimise ja homofoobia tõttu ebasoodsas olukorras kõigis 
ühiskonnaelu valdkondades, mille kohta võib tuua järgmised näited. 

• Sallimatusest tulenevad kuriteod homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste vastu on levinud nähtus, mis mõjutab neid inimesi 
mitmel moel kõigis liikmesriikides. Et sellistest kuritegudest teatatakse 
vähe, on selge, et ametlikud arvud ja tegelike vahejuhtumite arv ei ole 
sama. 

• Mõnes liikmesriigis ei ole homo-, bi- ja transseksuaalsed ning transsoolised 
inimesed viimastel aastatel keeldude või haldustakistuste tõttu saanud 
korraldada rahumeelseid avalikke meeleavaldusi; nende rongkäikudel ja 
meeleavaldustel on esinenud vägivaldseid kallaletunge. 

• Meedias leidub näiteid homofoobsetest sõnavõttudest, mida aeg-ajalt 
teevad tuntud poliitikud või usutegelased. 

• Homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste perede ees 
seisavad ühiskondliku häbimärgistamise ning nende suhete 
institutsioonilise tunnustamatuse tõttu ainulaadsed probleemid. 

• Homo-, bi- ja transseksuaalsed ning transsoolised inimesed kogevad 
homofoobiat ja diskrimineerimist tööturul mitmel moel: otsese 
diskrimineerimise, ahistamise, kiustamise, naeruvääristamise ja sotsiaalse 
tõrjumisena. 

• Homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste tagakiusamist ja 
ahistamist haridusasutustes esineb kogu Euroopa Liidus. See väljendub 
enamasti verbaalse homofoobiana, mille korral homoseksuaalsete või 
transsooliste inimeste kohta kasutatakse halvustavaid sõnu ja väljendeid. 

• Homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 
diskrimineerimist esineb tervishoius. Nende inimeste negatiivsete 
kogemuste näiteks võib nimetada seksuaalse sättumuse liigitamist häireks 
või haiguseks ning vaikimisi eeldamist, et patsient on heteroseksuaalne. 

• Eriti palju raskusi on homo-, bi- ja transseksuaalsetel ning transsoolistel 
varjupaigataotlejatel. 
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Teaduslike andmete ja uurimustulemuste vähesus 

Ametlik statistika 

Diskrimineerimise kohta kogutakse ametlikke andmeid ainult vähestes 
liikmesriikides ning ainult konkreetsetes valdkondades: 

Kriminaalõigus (homofoobsed sõnavõtud ja sallimatusest tulenevad 
kuriteod): politseile tehtud avalduste või kohtuotsuste arvu kohta 
kogutakse andmeid Leedus, Ühendkuningriigis ja Rootsis. Ülejäänud 24 
liikmesriigis andmeid ei koguta. 

Tööhõive direktiiv: seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimise peale 
esitatud kaebuste arvu kohta kogutakse andmeid Austrias, Eestis, 
Hollandis, Küprosel, Leedus, Lätis, Rootsis, Rumeenias, Tšehhi Vabariigis 
ja Ungaris. Ülejäänud 17 liikmesriigi kohta statistikat ei ole. 

Varjupaiga andmine: andmeid homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste arvu kohta, kellele on antud seksuaalse sättumuse 
tõttu tagakiusamise põhjendusega varjupaik või täiendav kaitse, esitatakse 
Austrias, Belgias, Küprosel, Lätis ja Eestis. Ülejäänud 22 liikmesriigi 
kohta statistikat ei ole. 

On selge, et enamikus riikides ametlike andmete riiklikke kogumissüsteeme kas 
ei ole või need ei ole piisavad. 

Andmete märkimisväärne lünklikkus 

Paljudes liikmesriikides ja Euroopa Liidu tasandil on suur puudus nii 
teaduslikest uurimustest kui ka vabaühenduste mitteametlikest andmetest 
homofoobia, transfoobia ning seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi alusel 
diskrimineerimise kohta. Eri riikides kasutatakse uurimistöös eri meetodeid, 
mistõttu on seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi alusel diskrimineerimise 
ulatust kogu Euroopa Liidus kõigis homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimestega seotud valdkondades raske võrdlevalt analüüsida. 

Andmete lünklikkuse analüüs näitab, et kõigis käesolevas aruandes kirjeldatud 
teemavaldkondades on suur puudus kvantitatiivsetest ja kvalitatiivsetest 
uurimustest ning statistikast. Kõige rohkem uuritakse suhtumist homo-, bi- ja 
transseksuaalsetesse ning transsoolistesse inimestesse. Sallimatusest tulenevaid 
kuritegusid ja vihkamist õhutavaid sõnavõtte ning juurdepääsu 
tervishoiuteenustele, tööturule ja haridusele on mõnel määral uuritud mõnes 
liikmesriigis. Sellegipoolest on kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides selgelt 
liiga vähe uuritud transsoolisuse küsimusi, mitmekordset diskrimineerimist, 
usuküsimusi, kogunemisvabadust, varjupaiga taotlemist ja sporti. 
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1. lisa. Olukorraaruannete autorid 

Riik Nimi 

Austria Gudrun Hauer ja Kurt Krickler 

Belgia Alexis Dewaele ja David Paternotte 

Bulgaaria Milena Dimitrova, sotsiaal- ja turu-uuringute agentuuri teadur 

Küpros Nicos Trimikliniotis, Nicosia Ülikooli (Intercollege) rände, rahvustevaheliste 
ja töösuhete uurimiskeskuse abiprofessor ja direktor, ning Stavros Stavrou 
Karayanni 

Tšehhi Vabariik Olga Pechová, psühholoog (Ph.D.), ja Martina Stepánková, jurist  

Taani Mads Ted Drud-Jensen, sotsioloog 

Eesti Agnes Alvela 

Soome Kati Mustola, Helsingi Ülikooli sotsioloogiaprofessor 

Prantsusmaa Natacha Chetcuti 
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Saksamaa Dominic Frohn ja Patrick Stärke 

Kreeka Miltos Pavlou 

Ungari Judit Takács, Ph.D., Ungari Teaduste Akadeemia 

Iirimaa Judy Walsh, Dublini Ülikooli Kolledži õiguse lektor ja võrdõiguslikkuse 
uurimisprogrammi Ad Astra juht, ja Catherine Conlon, Dublini Ülikooli 
Kolledži teadur  

Itaalia Chiara Bertone, Plemonte Orlentale Ülikooli teadur ja lektor 

Läti Viktor Makarov 

Leedu Arturas Tereskinas, Vytautas Magnuse Ülikooli sotsioloogia abiprofessor 

Luksemburg Christel Baltes-Loehr, abiprofessor; Roby Antony, Pia Back, Marion Huss, 
Adrienne Ouafo ja Sandy Vitali 

Malta Marceline Naudi, Ph.D. 

Madalmaad Projekti töörühm 

Poola Ireneusz Krzeminski, Varssavi Ülikooli professor 

 149 

Veri
fits

ee
rim

ata
 tõ

lge



Portugal Teresa Líbano Monteiro, Lissaboni Ülikooli sotsiaalteaduste instituudi 
teadur ja abiprofessor, Verónica Policarpo, doktorant, ja Francisco Vieira 
da Silva, teadur 

Rumeenia Florin Buhuceanu, homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi 
inimesi esindava vabaühenduse Accept president 

Slovakkia Paula Jojart, Comeniuse Ülikooli teadur, ja Roman Kollárik 

Sloveenia Roman Kuhar, Ljubljana Rahuinstituudi abiprofessor  

Hispaania Kerman Calvo 

Rootsi Ulrika Westerlund, ajakirjanik ja RFSLi asepresident 

Ühendkuningriik Surya Monro, sotsiaalteadur 
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2. lisa. Sidusrühmade e-küsimustik 
Sissejuhatus 
 
Euroopa Liidu homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 
diskrimineerimise võrdlev uuring 
 
Käesolev küsimustik on osa Euroopa Liidu homo-, bi- ja transseksuaalsete 
ning transsooliste inimeste diskrimineerimise võrdlevast uuringust. 
Küsimustikus on esitatud mitmeid Teie organisatsiooni tegevusalale 
vastavaid küsimusi. 
 
Küsimustik koosneb kolmest osast. 
 
1. Andmeid Teie organisatsiooni kohta 
 
2. Hinnang homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 
diskrimineerimise ja ebavõrdse kohtlemise olukorrale Teie riigis. 
 
3. Ülevaade vabaühenduste, riiklike võrdõiguslikkust edendavate asutuste 
ja riigiasutuste tegevusest seoses homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste diskrimineerimise ning ebavõrdse kohtlemisega. 
 
 
Täname Teid Taani Inimõiguste Instituudi ja konsultatsiooniettevõtte 
COWI nimel küsimustiku täitmise eest. 
 
Küsimustiku täitmise alustamiseks klõpsake nupul „Alusta”. 
 
Küsimused Teie organisatsiooni kohta. 
 
1. Mis riigis Teie organisatsioon asub? 

 Austria 
 Soome 
 Belgia 
 Bulgaaria 
 Küpros 
 Tšehhi Vabariik 
 Taani 
 Prantsusmaa 
 Luksemburg 
 Rootsi 
 Hispaania 
 Sloveenia 
 Slovakkia 
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 Rumeenia 
 Portugal 
 Poola 
 Eesti 
 Malta 
 Ühendkuningriik 
 Leedu 
 Läti 
 Itaalia 
 Iirimaa 
 Ungari 
 Kreeka 
 Saksamaa 
 Madalmaad 

 
2. Palun märkige oma organisatsiooni liik 

 Riigiasutus (v.a riiklikud võrdõiguslikkust edendavad asutused) 
 Riiklik võrdõiguslikkust edendav asutus 
 Vabaühendus 

 
Küsimused Teie organisatsiooni kohta. 
(ainult vabaühendustele) 
3. Palun nimetage oma organisatsiooni sihtrühm(ad) 

  Homoseksuaalsed mehed 
  Lesbilised naised 
  Biseksuaalsed inimesed 
  Transsoolised inimesed 

 
(v.a vabaühendused) 
4. Palun nimetage oma organisatsiooni huvitavad valdkonnad 

  Kriminaalõigus (nt sallimatusest tulenevad kuriteod) 
  Perekonna- ja sotsiaalküsimused 
  Tööturg 
  Varjupaiga- ja perekonna taasühinemise küsimused 
  Haridus 
  Tervishoiuteenused 
  Usuküsimused 
  Sport 
  Meedia 
  Transsoolisuse küsimused 
  Muud (avage tekstiväli) 

 
Avalik arvamus 
Milline on Teie hinnangul avalik arvamus homo-, bi- ja transseksuaalsetest ning 
transsoolistest inimeste kohta? 
Hinnake, kuivõrd aktsepteeritakse Teie riigis homo-, bi- ja transseksuaalseid 
ning transsoolisi inimesi. 
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5. Lesbilised naised 

 1. Ei aktsepteerita 
 2. Aktsepteerib vähemus 
 3. Pooled aktsepteerivad 
 4. Aktsepteerib enamus 
 5. Aktsepteeritakse täielikult 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
6. Homoseksuaalsed mehed 

 1. Ei aktsepteerita 
 2. Aktsepteerib vähemus 
 3. Pooled aktsepteerivad 
 4. Aktsepteerib enamus 
 5. Aktsepteeritakse täielikult 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 
 

7. Biseksuaalsed inimesed 
 1. Ei aktsepteerita 
 2. Aktsepteerib vähemus 
 3. Pooled aktsepteerivad 
 4. Aktsepteerib enamus 
 5. Aktsepteeritakse täielikult 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
8. Transsoolised inimesed 

 1. Ei aktsepteerita 
 2. Aktsepteerib vähemus 
 3. Pooled aktsepteerivad 
 4. Aktsepteerib enamus 
 5. Aktsepteeritakse täielikult 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
Kriminaalõigus, kogunemisvabadus, sõnavabadus 
Teie hinnang homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 
võimalustele kasutada oma poliitilisi õigusi ning osaleda avalikus elus. 
 
9. Palun andke hinnang homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste 
inimeste võimalustele oma huvide väljendamisel kogunemisvabaduse ja 
sõnavabaduse küsimustes muude inimestega võrreldes (nt rongkäikude 
kavandamine ja neis osalemine, arvamuse avaldamine meedias, ühenduste 
loomine). 

 1. Võimalused puuduvad 
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 2. Vähe võimalusi 
 3. Mõni võimalus 
 4. Palju võimalusi 
 5. Võrdsed võimalused 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
10. Palun märkige, kas Teie riigis on õigusakte, ametlikke suuniseid vms, 
mis takistavad eelkõige homo-, bi- ja transseksuaalsetel ning transsoolistel 
inimestel kasutada oma õigust kogunemisvabadusele ja sõnavabadusele. 
(Mõnes Euroopa riigis ei ole teatud poliitilistel rühmadel lubatud 
korraldada protestimarsse ega kandideerida poliitilistele ametikohtadele). 

 Jah 
 Ei 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
11. Kui vastasite jaatavalt, lisage õigusakti või tava nimetus. 

 Sisestage tekst 
 
Kriminaalõigus, kogunemisvabadus 
Teie hinnang homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 
võimalustele kasutada oma poliitilisi õigusi ning osaleda homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste avalikus elus. 
 
Palun andke hinnang sellele, kas Teie riigi poliitilises elus tunnustatakse homo-, 
bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi võrdselt teistega (näiteks kas 
avalikult homo-, bi- või transseksuaalne või transsooline inimene võib 
kandideerida valimistel). 
 
12. Lesbilised naised 

 1. Ei tunnustata 
 2. Tunnustatakse vähe 
 3. Tunnustab enamus 
 4. Tunnustatakse peaaegu täielikult 
 5. Tunnustatakse täielikult 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
13. Homoseksuaalsed mehed 

 1. Ei tunnustata 
 2. Tunnustatakse vähe 
 3. Tunnustab enamus 
 4. Tunnustatakse peaaegu täielikult 
 5. Tunnustatakse täielikult 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 
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14. Biseksuaalsed inimesed 

 1. Ei tunnustata 
 2. Tunnustatakse vähe 
 3. Tunnustab enamus 
 4. Tunnustatakse peaaegu täielikult 
 5. Tunnustatakse täielikult 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
15. Transsoolised inimesed 

 1. Ei tunnustata 
 2. Tunnustatakse vähe 
 3. Tunnustab enamus 
 4. Tunnustatakse peaaegu täielikult 
 5. Tunnustatakse täielikult 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
Kriminaalõigus, õiguslik kaitse 
Andke hinnang homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 
õiguslikule seisundile Teie riigis. 
 
Palun andke hinnang sellele, milline on Teie riigis homo-, bi- ja 
transseksuaalsetele ning transsoolistele inimestele tagatud õiguslik kaitse 
diskrimineerimise või ebavõrdse kohtlemise eest. 
 
16. Sotsiaalõigus (näiteks võrdsed võimalused saada sotsiaaltoetusi). 

 1. Kaitse puudub 
 2. Vähene kaitse 
 3. Mõningane kaitse 
 4. Hea kaitse 
 5. Väga hea kaitse 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
17. Tööõigus (näiteks tööhüvitised samasoolistele elukaaslastele) 

 1. Kaitse puudub 
 2. Vähene kaitse 
 3. Mõningane kaitse 
 4. Hea kaitse 
 5. Väga hea kaitse 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 
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18. Omandiõigus (näiteks mõnele elanikkonnarühmale ei lubata omada, 
osta) 

 1. Kaitse puudub 
 2. Vähene kaitse 
 3. Mõningane kaitse 
 4. Hea kaitse 
 5. Väga hea kaitse 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
19. Usuõigus (näiteks seaduslikud piirangud juurdepääsul teatavatele 
usutoimingutele) 

 1. Kaitse puudub 
 2. Vähene kaitse 
 3. Mõningane kaitse 
 4. Hea kaitse 
 5. Väga hea kaitse 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
20. Pereõigus (näiteks teatavaid õigusakte kohaldatakse üksnes 
heteropaaride suhtes ning samasoolisi kooselusid koheldakse seega teisiti) 

 1. Kaitse puudub 
 2. Vähene kaitse 
 3. Mõningane kaitse 
 4. Hea kaitse 
 5. Väga hea kaitse 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
21. Maksuõigus (näiteks teatavad maksusoodustused on ette nähtud vaid 
heteropaaridele) 

 1. Kaitse puudub 
 2. Vähene kaitse 
 3. Mõningane kaitse 
 4. Hea kaitse 
 5. Väga hea kaitse 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
22. Poliitilised õigused (näiteks kogunemisvabadus ja õigus võrdsele 
kohtlemisele riiklike vahendite saamisel poliitilise tegevuse rahastamiseks). 

 1. Kaitse puudub 
 2. Vähene kaitse 
 3. Mõningane kaitse 
 4. Hea kaitse 
 5. Väga hea kaitse 

 156 

Veri
fits

ee
rim

ata
 tõ

lge



 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
23. Sisserändeõigus (nt seksuaalse sättumuse pärast tagakiusamise 
varjupaiga andmise alusena tunnustamine) 

 1. Kaitse puudub 
 2. Vähene kaitse 
 3. Mõningane kaitse 
 4. Hea kaitse 
 5. Väga hea kaitse 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
Kriminaalõigus, sallimatusest tulenevad kuriteod 
Teie hinnang sellele, kui palju Teie riigis rünnatakse ja ahistatakse homo-, bi- ja 
transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi nende sättumuse või identiteedi tõttu 
(nn sallimatusest tulenevad kuriteod). 
 
24. Palun andke hinnang sellele, kui sageli rünnatakse ja ahistatakse 
inimesi nende seksuaalse sättumuse tõttu. 

 1. Ei esine / vähe 
 2. Üpris vähe 
 3. Mõõdukalt 
 4. Üsna palju 
 5. Palju 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
Teie hinnang sellele, kuivõrd rünnatakse ja ahistatakse homo-, bi- ja 
transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi nende seksuaalse sättumuse tõttu (nn 
sallimatusest tulenevad kuriteod) 
 
25. Palun andke hinnang sellele, kuidas suhtuvad pädevad riigiasutused 
homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste kallal toime 
pandud sallimatusest tulenevatesse kuritegudesse, võrreldes teiste isikute 
vastu toime pandud kuritegudega. 

 1. Ei võta probleemi tõsiselt 
 2. Suhtuvad probleemi natuke tõsiselt 
 3. Suhtuvad probleemi mõnevõrra tõsiselt 
 4. Suhtuvad probleemi tõsiselt 
 5. Suhtuvad probleemi väga tõsiselt 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
Perekonna- ja sotsiaalküsimused 
Teie hinnang homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 
olukorrale seoses perekonna- ja teiste sotsiaalküsimustega. 
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26. Palun andke hinnang sellele, kas Teie riigis tunnustatakse ja 
registreeritakse samasooliste kooselusid. 

 Jah 
 Ei 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
27. Palun andke hinnang sellele, kui palju on Teie riigis haldus- ja 
menetluslikke tõkkeid või raskusi, mis raskendavad ametlikult 
tunnustamata samasooliste kooselu (näiteks registreerimata kooselu). 

  1. Palju tõkkeid/raskusi 
 2. Üpris palju tõkkeid/raskusi 
 3. Mõned tõkked/raskused 
 4. Vähe tõkkeid/raskusi 
 5. Tõkked/raskused puuduvad 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
28. Samasooliste kooselusid kinnitatakse või registreeritakse minu riigis 
(näiteks kas seadused lubavad seda ja loevad selle kehtivaks; võimalik mitu 
vastusevarianti): 

 Üldiste õigusaktide alusel 
 Eriõigusaktide alusel 
 Muud (näiteks kohalikud omavalitsused), palun täpsustage allpool 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
29. Palun andke hinnang sellele, milline on samasooliste paaride 
juurdepääs riigiasutuste avalikele teenustele võrreldes heteroseksuaalsete 
paaridega (näiteks seoses samasooliste elukaaslaste tunnustamisega 
koolides ja haiglates). 

 1. Juurdepääs puudub / vähene juurdepääs 
 2. Üsna vähene juurdepääs 
 3. Mõõdukas juurdepääs 
 4. Üsna hea juurdepääs 
 5. Väga hea juurdepääs 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
(ainult vabaühendustele) 
Tööturg 
Teie hinnang homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 
võimalustele tööturul. 
 
30. Palun andke hinnang sellele, kas homo-, bi- ja transseksuaalsetel 
inimestel on tööd otsides võrdsed võimalused heteroseksuaalsete 
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tööotsijatega (näiteks kas homo-, bi- või transseksuaalne inimene satub 
oma sättumuse avalikustamise korral heteroseksuaalse tööotsijaga 
võrreldes ebasoodsamasse olukorda). 

 1. Ebavõrdsed võimalused 
 2. Mõnevõrra ebavõrdsed võimalused 
 3. Mõõdukalt võrdsed võimalused 
 4. Üsna võrdsed võimalused 
 5. Võrdsed võimalused 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
31. Palun andke hinnang sellele, kas transsoolistel inimestel on tööd otsides 
võrdsed võimalused heteroseksuaalsete tööotsijatega (näiteks kas 
transsooline inimene satub oma identiteedi avalikustamise korral 
heteroseksuaalse tööotsijaga võrreldes ebasoodsamasse olukorda). 

 1. Ebavõrdsed võimalused 
 2. Mõnevõrra ebavõrdsed võimalused 
 3. Mõõdukalt võrdsed võimalused 
 4. Üsna võrdsed võimalused 
 5. Võrdsed võimalused 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
Palun andke hinnang sellele, millised on homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste edutusvõimalused võrreldes teistega. 
 
32. Lesbilised naised 

 1. Ebavõrdsed võimalused 
 2. Mõnevõrra ebavõrdsed võimalused 
 3. Mõõdukalt võrdsed võimalused 
 4. Üsna võrdsed võimalused 
 5. Võrdsed võimalused 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
33. Homoseksuaalsed mehed 

 1. Ebavõrdsed võimalused 
 2. Mõnevõrra ebavõrdsed võimalused 
 3. Mõõdukalt võrdsed võimalused 
 4. Üsna võrdsed võimalused 
 5. Võrdsed võimalused 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
34. Biseksuaalsed inimesed 

 1. Ebavõrdsed võimalused 
 2. Mõnevõrra ebavõrdsed võimalused 
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 3. Mõõdukalt võrdsed võimalused 
 4. Üsna võrdsed võimalused 
 5. Võrdsed võimalused 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
35. Transsoolised inimesed 

 1. Ebavõrdsed võimalused 
 2. Mõnevõrra ebavõrdsed võimalused 
 3. Mõõdukalt võrdsed võimalused 
 4. Üsna võrdsed võimalused 
 5. Võrdsed võimalused 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
Palun andke hinnang sellele, kui võrdsed on homo-, bi- ja transseksuaalsete 
ning transsooliste inimeste töötasud (palgad, sealhulgas hüvitised ja elukaaslase 
hüvitised) sama tööpanuse korral võrreldes muude inimestega. 
 
36. Lesbilised naised 

 1. Ebavõrdne tasustamine 
 2. Mõnevõrra ebavõrdne tasustamine 
 3. Suhteliselt võrdne tasustamine 
 4. Üsna võrdne tasustamine 
 5. Võrdne tasustamine 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
37. Homoseksuaalsed mehed 

 1. Ebavõrdne tasustamine 
 2. Mõnevõrra ebavõrdne tasustamine 
 3. Suhteliselt võrdne tasustamine 
 4. Üsna võrdne tasustamine 
 5. Võrdne tasustamine 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
38. Biseksuaalsed inimesed 

 1. Ebavõrdne tasustamine 
 2. Mõnevõrra ebavõrdne tasustamine 
 3. Suhteliselt võrdne tasustamine 
 4. Üsna võrdne tasustamine 
 5. Võrdne tasustamine 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 
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39. Transsoolised inimesed 
 1. Ebavõrdne tasustamine 
 2. Mõnevõrra ebavõrdne tasustamine 
 3. Suhteliselt võrdne tasustamine 
 4. Üsna võrdne tasustamine 
 5. Võrdne tasustamine 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
Varjupaiga- ja perekonna taasühinemise küsimused 
Teie hinnang homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 
olukorrale seoses varjupaiga taotlemisega ja perekonna taasühinemisega. 
 
40. Palun andke hinnang sellele, milline on riigiasutuste teadlikkus 
varjupaika taotlevatest homo-, bi- ja transseksuaalsetest ning 
transsoolistest inimestest ja samasoolistest elukaaslastest, kes taotlevad 
perekonna taasühinemist. 

 1. Teadlikkus puudub / on vähene 
 2. Mõneti vähene teadlikkus 
 3. Mõõdukas teadlikkus 
 4. Hea teadlikkus 
 5. Väga hea teadlikkus 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
41. Palun andke hinnang sellele, kui oluline on riigiasutuste jaoks 
pagulasseisundi taotleja homo-, bi- või transseksuaalsus või transsoolisus. 

 1. Ei ole oluline 
 2. Veidi oluline 
 3. Suhteliselt oluline 
 4. Üsna oluline 
 5. Väga oluline 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
(ainult vabaühendustele) 
 
42. Palun andke hinnang sellele, kui oluliseks peavad homo-, bi- ja 
transseksuaalsed ning transsoolised inimesed sama sättumuse või 
identiteediga varjupaigataotlejate või perekonna taasühinemist taotlevate 
samasooliste paaride temaatikat. 

 1. Ei pea oluliseks 
 2. Peavad pisut oluliseks 
 3. Peavad suhteliselt oluliseks 
 4. Peavad oluliseks 
 5. Peavad väga oluliseks 
 Ei tea 
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 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 
 
Haridus 
Teie hinnang homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 
olukorrale hariduses. 
Palun andke hinnang sellele, kuivõrd aktsepteerivad homo-, bi- ja 
transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi järgmiste haridusasutuste töötajad: 
 
43. Algharidus (põhikool, 0.–9. õppeaasta) 

 1. Ei aktsepteeri / aktsepteerivad väga vähe 
 2. Aktsepteerivad vähe 
 3. Aktsepteerivad mõõdukalt 
 4. Aktsepteerivad üsna hästi 
 5. Aktsepteerivad väga hästi 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
44. Keskharidus (näiteks gümnaasium) 

 1. Ei aktsepteeri / aktsepteerivad väga vähe 
 2. Aktsepteerivad vähe 
 3. Aktsepteerivad mõõdukalt 
 4. Aktsepteerivad üsna hästi 
 5. Aktsepteerivad väga hästi 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
45. Keskhariduse järgne haridus, mis ei ole kolmanda taseme haridus 
(lühem kestus, 0,5–2 õppeaastat) 

 1. Ei aktsepteeri / aktsepteerivad väga vähe 
 2. Aktsepteerivad vähe 
 3. Aktsepteerivad mõõdukalt 
 4. Aktsepteerivad üsna hästi 
 5. Aktsepteerivad väga hästi 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
46. Kolmanda taseme alumise astme haridus (kutse- ja ametiõpe, 3–4 
õppeaastat) 

 1. Ei aktsepteeri / aktsepteerivad väga vähe 
 2. Aktsepteerivad vähe 
 3. Aktsepteerivad mõõdukalt 
 4. Aktsepteerivad üsna hästi 
 5. Aktsepteerivad väga hästi 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 
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47. Kolmanda taseme ülemise astme haridus (kõrgharidus või teadustöö, 3–
8 õppeaastat) 

 1. Ei aktsepteeri / aktsepteerivad väga vähe 
 2. Aktsepteerivad vähe 
 3. Aktsepteerivad mõõdukalt 
 4. Aktsepteerivad üsna hästi 
 5. Aktsepteerivad väga hästi 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
Palun andke hinnang sellele, kuivõrd aktsepteerivad järgmistes haridusasutustes 
homo-, bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi teised õppurid: 
 
48. Algharidus (põhikool, 0.–9. õppeaasta) 

 1. Ei aktsepteeri / aktsepteerivad väga vähe 
 2. Aktsepteerivad vähe 
 3. Aktsepteerivad mõõdukalt 
 4. Aktsepteerivad üsna hästi 
 5. Aktsepteerivad väga hästi 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
49. Keskharidus (näiteks gümnaasium) 

 1. Ei aktsepteeri / aktsepteerivad väga vähe 
 2. Aktsepteerivad vähe 
 3. Aktsepteerivad mõõdukalt 
 4. Aktsepteerivad üsna hästi 
 5. Aktsepteerivad väga hästi 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
50. Keskhariduse järgne haridus, mis ei ole kolmanda taseme haridus 
(lühem kestus, 0,5–2 õppeaastat) 

 1. Ei aktsepteeri / aktsepteerivad väga vähe 
 2. Aktsepteerivad vähe 
 3. Aktsepteerivad mõõdukalt 
 4. Aktsepteerivad üsna hästi 
 5. Aktsepteerivad väga hästi 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
51. Kolmanda taseme alumise astme haridus (kutse- ja ametiõpe, 3–4 
õppeaastat) 

 1. Ei aktsepteeri / aktsepteerivad väga vähe 
 2. Aktsepteerivad vähe 
 3. Aktsepteerivad mõõdukalt 
 4. Aktsepteerivad üsna hästi 
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 5. Aktsepteerivad väga hästi 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
52. Kolmanda taseme ülemise astme haridus (kõrgharidus või teadustöö, 3–
8 õppeaastat) 

 1. Ei aktsepteeri / aktsepteerivad väga vähe 
 2. Aktsepteerivad vähe 
 3. Aktsepteerivad mõõdukalt 
 4. Aktsepteerivad üsna hästi 
 5. Aktsepteerivad väga hästi 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
Palun andke hinnang sellele, kuivõrd võetakse järgmiste haridusasutuste 
õppekavades arvesse homo-, bi- ja transseksuaalsuse ning transsoolisuse 
küsimusi. 
 
53. Algharidus (põhikool, 0.–9. õppeaasta) 

 1. Ei võeta arvesse 
 2. Võetakse vähe arvesse 
 3. Võetakse arvesse mõõdukalt 
 4. Võetakse arvesse palju 
 5. Võetakse arvesse väga palju 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
54. Keskharidus (näiteks gümnaasium) 

 1. Ei võeta arvesse 
 2. Võetakse vähe arvesse 
 3. Võetakse arvesse mõõdukalt 
 4. Võetakse arvesse palju 
 5. Võetakse arvesse väga palju 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
55. Keskhariduse järgne haridus, mis ei ole kolmanda taseme haridus 
(lühem kestus, 0,5–2 õppeaastat) 

 1. Ei võeta arvesse 
 2. Võetakse vähe arvesse 
 3. Võetakse arvesse mõõdukalt 
 4. Võetakse arvesse palju 
 5. Võetakse arvesse väga palju 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 
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56. Kolmanda taseme alumise astme haridus (kutse- ja ametiõpe, 3–4 
õppeaastat) 

 1. Ei võeta arvesse 
 2. Võetakse vähe arvesse 
 3. Võetakse arvesse mõõdukalt 
 4. Võetakse arvesse palju 
 5. Võetakse arvesse väga palju 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
57. Kolmanda taseme ülemise astme haridus (kõrgharidus või teadustöö, 3–
8 õppeaastat) 

 1. Ei võeta arvesse 
 2. Võetakse vähe arvesse 
 3. Võetakse arvesse mõõdukalt 
 4. Võetakse arvesse palju 
 5. Võetakse arvesse väga palju 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
Tervishoiuteenused 
Teie hinnang homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 
olukorrale tervishoiusektoris. 
 
58. Palun andke hinnang sellele, kuidas suhtuvad tervishoiutöötajad 
üldiselt homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 
erivajadustesse (näiteks kunstlikku viljastamist taotlevad lesbilised naised 
või samasooliste elukaaslaste tunnustamine omastena). 

 1. Negatiivne suhtumine 
 2. Üsna negatiivne suhtumine 
 3. Keskpärane suhtumine 
 4. Üsna positiivne suhtumine 
 5. Positiivne suhtumine 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
59. Palun andke hinnang sellele, kuidas suhtuvad tervishoiutöötajad 
üldiselt HI-viiruse või AIDSi nakkusega homoseksuaalsetesse meestesse. 

 1. Negatiivne suhtumine 
 2. Üsna negatiivne suhtumine 
 3. Keskpärane suhtumine 
 4. Üsna positiivne suhtumine 
 5. Positiivne suhtumine 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 
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Usuküsimused 
Homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste tunnustamine 
suuremates religioonides. 
 
60. Minu riigis registreerib või tunnustab samasooliste kooselusid (näiteks 
kas religioon lubab seda ja peab seda kehtivaks; võimalik mitu varianti): 

 Minu riigi ametlik religioon 
 Muud minu riigi religioonid 
 Ei tea / küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
Sport 
Teie hinnang homo-, bi- ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste 
olukorrale spordis. 
 
61. Palun andke hinnang sellele, millised on homo-, bi- ja transseksuaalsete 
ning transsooliste inimeste võimalused oma sättumuse või identiteedi 
avalikustamiseks eraviisilises spordis. 

 1. Ei ole võimalusi 
 2. Vähe võimalusi 
 3. Mõõdukalt võimalusi 
 4. Üsna palju võimalusi 
 5. Palju võimalusi 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
62. Palun andke hinnang sellele, kuidas aktsepteeritakse avalikult homo-, 
bi- ja transseksuaalseid ning transsoolisi sportlasi. 

 1. Ei aktsepteerita / aktsepteeritakse väga vähe 
 2. Aktsepteeritakse vähe 
 3. Aktsepteeritakse mõõdukalt 
 4. Aktsepteeritakse üsna hästi 
 5. Aktsepteeritakse väga hästi 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
Meedia 
Teie hinnang sellele, kuidas koheldakse homo-, bi- ja transseksuaalseid ning 
transsoolisi inimesi avalik-õiguslikus meedias (televisioon, ajalehed, riiklikud 
ringhäälinguorganisatsioonid, veebilehed jne). 
 
63. Palun andke hinnang sellele, kuidas koheldakse homo-, bi- ja 
transseksuaalseid ning transsoolisi inimesi meedias üldiselt. 

 1. Negatiivselt 
 2. Üsna negatiivselt 
 3. Neutraalselt 
 4. Üsna positiivselt 
 5. Positiivselt 
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 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
64. Palun andke hinnang sellele, kui palju kasutatakse meedias homo-, bi- 
ja transseksuaalsete ning transsooliste inimeste puhul stereotüüpe ja kui 
palju nüansirikkaid kirjeldusi. 

 1. Peamiselt stereotüübid 
 2. Mõningal määral stereotüübid 
 3. Ühepalju stereotüüpe ja nüansirikkaid kirjeldusi 
 4. Üsna nüansirikkad kirjeldused 
 5. Nüansirikkad kirjeldused 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
Transsoolisuse küsimused 
Transsooliste inimeste olukord Teie hinnangul. 
 
65. Palun andke hinnang avalikkuse üldisele teadlikkusele transsoolistest 
inimestest. 

 1. Teadlikkus puudub / on vähene 
 2. Mõneti vähene teadlikkus 
 3. Mõõdukas teadlikkus 
 4. Hea teadlikkus 
 5. Väga hea teadlikkus 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
66. Palun andke hinnang riigiasutuste teadlikkusele transsoolistest 
inimestest. 

 1. Teadlikkus puudub / on vähene 
 2. Mõneti vähene teadlikkus 
 3. Mõõdukas teadlikkus 
 4. Hea teadlikkus 
 5. Väga hea teadlikkus 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
67. Palun andke hinnang sellele, kui oluliseks peavad riigiasutused 
transsooliste inimeste sotsiaalse tõrjutuse ohule erilise tähelepanu 
pööramist. 

 1. Ei pea oluliseks 
 2. Peavad pisut oluliseks 
 3. Peavad üsna oluliseks 
 4. Peavad oluliseks 
 5. Peavad väga oluliseks 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 
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68. Palun andke hinnang sellele, kuivõrd esineb transsooliste inimeste 
diskrimineerimist homo-, bi- ja transseksuaalsete inimeste kogukonnas. 

 1. Palju 
 2. Üsna palju 
 3. Mõõdukalt 
 4. Üpris vähe 
 5. Ei esine / vähe 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
69. Palun andke hinnang sellele, kuivõrd on transsoolised inimesed eraldi 
rühmana hõlmatud teie organisatsiooni tegevusse. 

 1. Ei ole hõlmatud 
 2. Hõlmatud vähesel määral 
 3. Hõlmatud mõningal määral 
 4. Hõlmatud keskmisel määral 
 5. Hõlmatud suurel määral 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
Teie organisatsiooni tegevus homofoobia ja diskrimineerimise küsimustes. 
Meie eesmärk on koguda andmeid Euroopas homofoobia ning seksuaalse 
sättumuse alusel diskrimineerimise küsimustes tehtava töö kohta. 
 
70. Kas teie organisatsioonil on kirjutisi, aruandeid vms homo-, bi- ja 
transseksuaalsete ning transsooliste inimeste olukorra kohta? 

 Jah 
 Ei 
 Ei tea 
 Küsimus ei seondu minu organisatsiooniga 

 
71. Palun märkige mõni teema, mida Teie organisatsiooni kirjutistes on 
käsitletud. 

 Avalik arvamus 
 Tööturg 
 Rahvusvähemused 
 Perekondlikud ja sotsiaalküsimused 
 Kogunemisvabadus 
 Kriminaalõigus 
 Sallimatusest tulenevad kuriteod 
 Haridus 
 Tervishoiuteenused 
 Sport 
 Meedia 
 Transsoolisuse küsimused 
 Muu (täpsustage) 
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72. Kui võimalik, märkige mainitud kirjutiste pealkirjad. 

 Sisestage tekst 
 
73. Kui Teil on näiteid Teie organisatsiooni või selles kasutatavate heade 
tavade kohta (näiteks ametnikele vähemuste teemal pakutavad koolitused 
või (muu hulgas seksuaalse sättumuse alusel) diskrimineerimise vastased 
algatused), siis palun kirjeldage neid siin. Kui Teil ei ole midagi lisada, 
jätke tekstiväli tühjaks. 

 Sisestage tekst 
 
74. Kui Teil on muid märkusi homo-, bi- ja transseksuaalsete ning 
transsooliste inimeste diskrimineerimise kohta Teie riigis, märkige need 
siia. Kui Teil ei ole midagi lisada, jätke tekstiväli tühjaks. 

 Sisestage tekst 
 
(Ainult vabaühendustele ja võrdõiguslikkust edendavatele asutustele) 
 
75. Taani Inimõiguste Instituut ja konsultatsiooniettevõte COWI sooviksid 
Teid märtsis-aprillis külastada. Kui Teil on küsimusi, mida sooviksite 
tõstatada või meiega arutada, siis palun kirjeldage neid siin. 

 Sisestage tekst 
 
76. Kui Teil on küsimustiku kohta midagi lisada, siis palun tehke seda siin. 

 Sisestage tekst 
 
Vastuste salvestamiseks ja küsimustiku sulgemiseks klõpsake nupul „Edasi”. 
Täname vastamise eest. 
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