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Homofóbia, valamint szexuális irányultságon és
nemi identitáson alapuló megkülönböztetés az
EU tagállamaiban
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II. rész: A társadalmi helyzet

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS: Az ebben a jelentésben szereplő adatok és információk a
COWI-tól és a Dán Emberjogi Intézettől származnak. A következtetésekért és
véleményekért az FRA vállalja a felelősséget.
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Jogi nyilatkozat:
Amennyiben a fordítással kapcsolatban kérdése merül fel,
kérjük, tekintse meg az angol nyelvű verziót, amely a
dokumentum eredeti és hivatalos verziója.
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Bővebb tájékoztatást az Európai Unió az További interneten talái (http://europa.eu).
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FRA – Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége
Schwarzenbergplatz 11 – 1040 Bécs – Ausztria
Tel. +43 158030-0 – Fax +43 158030-699
info@fra.europa.eu – fra.europa.eu
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© Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, 2009

N

A sokszorosítás kereskedelmi célok kivételével engedélyezett, amennyiben a forrást
feltüntetik.
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2008. december 18-án az ENSZ Közgyűlésén határozott nyilatkozat hangzott el,
amelyet Franciaország és Hollandia fogalmazott meg az Európai Unió nevében, és
amelyet a világ további hatvanhat országa támogatott. A nyilatkozat a homoszexualitás
globális dekriminalizációjára hívott fel, és elítélte az emberi jogok szexuális
irányultságon vagy nemi azonosságon alapuló megsértését.
Az Európai Unióban az EK-Szerződés 13. cikke megtilt minden, szexuális
irányultságon alapuló megkülönböztetést, és az EU Alapjogi Chartája pedig az első
nemzetközi emberjogi charta, amely kifejezetten tartalmazza a „szexuális irányultság”
kifejezést. A 2008 júniusában közzétett jogi tanulmányunkban rámutatunk arra, hogy az
EU 18 tagállama már egészen széles körű védelmet nyújt a szexuális irányultságon
alapuló megkülönböztetés ellen, az Európai Bizottság pedig 2008 júliusában EU-szerte
szigorúbb védelmet javasolt mindennemű megkülönböztetés ellen.
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A társadalmi helyzet azonban aggasztó. Az elmúlt években az EU-tagországokban az
események sora – úgy mint a meleg büszkeséggel kapcsolatos felvonulások betiltása, a
politikusok gyűlöletbeszédei és a vallási vezetők intoleráns kijelentései – aggodalmat
keltett, és új vitát váltott ki az Európai Unióban a leszbikus, meleg, biszexuális,
transzszexuális és nemet változtató személyeket érintő homofóbia és a
megkülönböztetés mértékéről. Ezek az események odáig vezettek, hogy az Európai
Parlament 2005-ben a homofóbiát és a szexuális irányultságon alapuló
megkülönböztetést elítélő határozatot fogadott el.

em

Az Európai Parlament két évvel később, 2007 nyarán felkérte az újonnan létrehozott
Európai Unió Alapjogi Ügynökségét (FRA), hogy dolgozzon ki az összes EUtagállamot átfogó, a homofóbiával és a szexuális irányultságon alapuló
megkülönböztetéssel kapcsolatos helyzetről szóló összehasonlító jelentést. Erre
válaszul az Ügynökség széles körű jogi és társadalmi kutatást folytatott 2007 és 2008
során.

N

A két részből – jogi és társadalmi elemzésből – álló, átfogó jelentést a leszbikus, meleg,
biszexuális és transzszexuális (LMBT) személyek alapjogainak EU-n belüli tiszteletben
tartásához, védelméhez és segítéséhez szükséges intézkedéseket támogató
bizonyítékként az Európai Parlamentnek és a Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és
Igazságügyi Bizottságának nyújtották be.
Az ebben a kiadványban foglalt társadalmi elemzés alapját a valamennyi EUtagállamra vonatkozó országjelentésekben szereplő adatok és szövegre vonatkozó
információk adják. Egyedülálló anyagot sikerült összegyűjteni a valamennyi tagállam
LMBT-vel foglalkozó civil szervezeteivel, esélyegyenlőségi testületeivel és
hatóságaival a terepmunka keretében készített interjúk során, valamint az érdekeltek
kérdőíves felmérése révén. Az új adatokat a meglévő elméleti tanulmányok alapos
vizsgálatával és az Eurobarometer felméréseivel kombináltuk, hogy kidolgozzuk a
jelentésünk második részét képező, átfogó társadalmi elemzést, amely az FRA 2008
júniusában kiadott jogi elemzését egészíti ki.
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A dokumentumból kitűnik, hogy nem kielégítő a leszbikusok, melegek, biszexuálisok,
transzszexuálisok és transzneműek jelenlegi emberi jogi helyzete. Számos LMBTszemély szenved el megkülönböztetést, bántalmazást és zaklatást, ugyanakkor – ami
sokkal aggasztóbb – személyes támadások is előfordultak: az iskolákban becsmérlő
szavakkal illetik a melegeket és a leszbikusokat. A munkahelyen akár mindennapos
esemény a zaklatás. A párkapcsolatok gyakran híján vannak azon jogképességnek,
hogy egymást teljesen törvényes partnerekként ismerjék el. A nyugdíjas otthonokban
ritkán vesznek tudomást az LMBT-személyek igényeiről. Ilyen körülmények között a
„láthatatlanság” túlélési stratégiává válik. Ez elfogadhatatlan egy olyan Európai
Unióban, amelynek alapját az egyenlő bánásmód alapelvei és a megkülönböztetés
tilalmát előíró jogszabályok képezik.
Mi a teendő?
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Az alapjogok megsértése elleni küzdelem elsősorban az egyenlő bánásmód és a
megkülönböztetés tilalmának alapelvei iránti, szilárd politikai elkötelezettséget kíván
meg. Mind az EU, mind az egyes nemzetek politikai vezetőinek szilárdan állást kell
foglalniuk az LMBT- és transznemű személyeket érő homofóbiával és
megkülönböztetéssel szemben, hogy ily módon járuljanak hozzá a közgondolkodás és magatartás kedvező irányú változásához.
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Másodsorban a bizonyítékon alapuló politikák és intézkedések kidolgozását irányító,
határozott adatokat áttekintve, alaposan ismerni kell a helyzetet. Ez a kutatás ez
irányban jelent határozott előrelépést. Az esélyegyenlőségi hatóságoknak és más,
szakosított testületeknek azonban számos tagállamban ki kell dolgozniuk az adatgyűjtő
mechanizmusokat, támogatniuk kell a tudományos kutatást, és tevőlegesen arra kell
ösztönözniük az LMBT-személyeket, hogy álljanak elő és tegyenek panaszt a
megkülönböztetés miatt.

em

Az ebben a jelentésben szereplő vélemények – a rendeletünkben előírtak értelmében –
biztosítják az EU-intézményeknek és a tagállamoknak a szükséges támogatást és
szakértelmet, ilyen módon segítve őket abban, hogy az alapvető jogokat maradéktalanul
tiszteletben tartva intézkedhessenek, illetve léphessenek fel a saját hatáskörükön belül.

N

Zárásképpen meg szeretném köszönni az Ügynökség munkatársainak – Caroline
Osandernek, a Dán Emberjogi Intézet projektmenedzserének, Mikael Keller
projektmenedzsernek és Mads Ted Drud-Jensennek, a COWI tanácsadójának –
munkáját.
Morten Kjaerum
az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének igazgatója
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Az egyenlő bánásmód alapelve az Európai Unió egyik alapvető értéke. Az Európai
Unió Alapjogi Chartája az első nemzetközi emberjogi eszköz, amely 21. cikke (1)
bekezdésében kifejezetten megtiltja a „szexuális irányultságon” alapuló
megkülönböztetést.
„Tilos minden megkülönböztetés, így különösen a nem, faj, szín, etnikai vagy
társadalmi származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai
vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés,
fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés”.
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Az Amszterdami Szerződést megelőzően a nemzetiség és nem alapján történő
megkülönböztetés megelőzése állt az EU erre vonatkozó jogi fellépésének
középpontjában. Az Amszterdami Szerződés 13. cikke új hatáskört adott a
Közösségnek arra, hogy harcba szálljon a nemen, faji vagy etnikai származáson,
valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon
alapuló megkülönböztetés ellen. Következésképpen két új EK-irányelvet fogadtak el a
megkülönböztetés elleni küzdelem keretében: a faji egyenlőségről szóló irányelvet és a
foglalkoztatás során alkalmazott egyenlő bánásmódról szóló irányelvet. A szexuális
irányultságon alapuló megkülönböztetés elleni védelmet azonban csak a foglalkoztatás
és a munka területén biztosítja a foglalkoztatás során alkalmazott egyenlő bánásmódról
szóló irányelv.
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em

2007 júniusában az Európai Parlament felkérte az Alapjogi Ügynökséget, hogy
készítsen átfogó összehasonlító jelentést a homofóbiának és a szexuális irányultságon
alapuló megkülönböztetésnek az Európai Unió tagállamaira jellemző helyzetéről. A
jelentés célja, hogy segítséget nyújtson az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Belés Igazságügyi Bizottságának egy olyan irányelv szükségességének megvitatásában,
amely az EK-Szerződés 13. cikkében felsorolt valamennyi féle megkülönböztetésre
kiterjed a faji egyenlőségről szóló 2000/43/EK irányelvben említett valamennyi
területre vonatkozóan. Ezek a területek a következők: oktatás, szociális biztonság,
egészségügy, valamint az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés.

Az Ügynökség erre reagálva, 2007 decemberében nagy lélegzetű projektet dolgozott ki
és indított el, amely – komplex társadalmi-jogi módszertanánál fogva – két részből áll.
Az első, 2008 júniusában közzétett rész átfogó összehasonlító jogi elemzést ad az
Európai Unió tagállamaiban uralkodó helyzetről. Az összehasonlító jogi elemzés
alapját az a 27, az EU valamennyi tagállamára kiterjedő nemzeti jogi tanulmány
alkotta, amelyeket az FRA által meghatározott részletes iránymutatások szerint
fogalmaztak meg. A második rész – amely ezzel a dokumentummal azonos – egy
átfogó, összehasonlító társadalmi elemzés, amely az Európai Unióban fellelhető
adatokon, valamint a Dán Emberjogi Intézet (DIHR) és a COWI nemzetközi tanácsadó

6

cég által a kulcsszereplőkkel készített interjúkból és a velük folytatott kerekasztalbeszélgetésekből álló, a terepmunka keretében végzett kutatáson alapszik.
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Az ebben a jelentésben tárgyalt témák szigorúan pontos listája a
következő lenne: „homofóbia, transzfóbia és a szexuális
irányultságon, nemi azonosságon és nemi kifejeződésen alapuló
megkülönböztetés”. A fogalmak meghatározása a „Bevezetés és
kifejezések” rész „A kifejezések magyarázata” pontjában
található. Mindezeket a kifejezéseket teljes terjedelmükben
fogjuk használni, amennyiben az érthetőséghez az szükséges.
Az olvashatóság érdekében azonban a jelentés egyes részeiben
mindezeket a területeket egyszerűen beleértjük a „homofóbia”
és a „szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés”
címszavakba. A többi területre kiterjedően a „homofóbia és
azzal összefüggő kérdések” kifejezést is használni fogjuk
időnként.
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Az Európai Unió számára problémát jelent a leszbikus, meleg, biszexuális,
transzszexuális és transznemű (LMBT) személyek jelenlegi társadalmi helyzete. A
leszbikus, meleg, biszexuális, transzszexuális és transznemű személyeket EU-szerte
megkülönböztetés, bántalmazás és zaklatás éri. Ez gyakran lealacsonyító
kijelentésekben, gúnyolódásban és sértegetésben, vagy durva beszédben és – ami még
aggasztóbb – szóbeli és fizikai támadásokban nyilvánul meg. Az Eurobarometer 2008.
júliusi, megkülönböztetéssel foglalkozó felmérésének eredményei azt mutatták, hogy az
EU-polgárok több mint fele gondolja úgy, hogy országaikban általánosan elterjedt a
szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés.
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A mi vizsgálatunk is azt mutatja, hogy az LMBT-személyek a mindennapi életben
homofóbiát, azaz a homoszexuálisoktól és leszbikusoktól, a melegektől és
biszexuálisoktól való alaptalan, az előítéletből eredő félelmet és idegenkedést
tapasztalnak. A transznemű személyek hasonlóképpen transzfóbiát tapasztalnak.

A megkülönböztetés, a homofóbia és a transzfóbia a társadalmi élet minden területén
befolyásolja az LMBT-személyek életét és döntéseit. Az iskolában a melegeket és a
leszbikusokat becsmérlő szavak kora fiatalságuktól arra tanítják őket, hogy maradjanak
láthatatlanok; munkahelyükön gyakran éri őket zaklatás és megkülönböztetés; számos
országban nem ismertethetik el kapcsolataikat törvényes partnerkapcsolatként; a média
ritkán tünteti fel kedvező színben az LMBT-személyeket; ha saját maguk vagy
partnerük kezelésre szorul, vonakodnak megmutatkozni olyan környezetben, ahol
magától értetődőnek tekintik a heteroszexualitást; a nyugdíjas otthonokban ritkán értik
meg és vesznek tudomást az igényeikről. Ha pedig menekültekről van szó, akik azért
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folyamodnak menedékjogért, mert harmadik országokban szexuális irányultságuk vagy
nemi identitásuk miatt üldözik őket, gyakran nem hisznek nekik, vagy ami még
rosszabb, egyszerűen elutasítják őket még akkor is, ha a homoszexualitás bűn abban az
országban, ahonnan elmenekültek.
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A megkülönböztetéstől, homofóbiától és transzfóbiától való félelem Európa sok
részében és számos társadalmi környezetben hozzájárul az LMBT-személyek
„láthatatlanságához”. Az LMBT-személyek a megkülönböztetésnek való kitettség
érzékelhető kockázatai miatt gyakran „túlélési stratégiaként” alkalmazzák a
„láthatatlanságot”. Ez hozzájárul ahhoz, hogy EU-szerte viszonylag alacsony a
szexuális irányultságon, nemi identitáson vagy nemi kifejezésmódon alapuló
megkülönböztetés miatti panaszok száma az egyéb megkülönböztetés miatti panaszok
számához képest.
A tagállamok közötti eltérések
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A gyülekezési szabadsághoz való alapjog gyakorlását bizonyos tagállamokban vagy a
hatóságok, vagy pedig az „ellentüntetők” támadásai akadályozzák. Ilyen eseményeket
öt tagállamban (Bulgáriában, Észtországban, Lettországban, Lengyelországban és
Romániában) jelentettek. Továbbá ezekben az országokban és hat további tagállamban
(Bulgáriában, Cipruson, a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Máltán és
Olaszországban) az LMBT-személyek jogainak előmozdítására vonatkozó felhívásokra
mindig kedvezőtlenül reagáltak egyes politikusok, valamint a vallási intézmények vagy
csoportok képviselői.
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Más tagállamokban azonban az LMBT-szervezetek gyakran a kormány miniszterei,
politikai pártok és – néhány esetben – vallási szervezetek részvételével ünnepelték a
büszkeség napi eseményeket: Hollandiában a 2008. évi amszterdami Canal Pride
felvonuláshoz Amszterdam főpolgármestere, valamint a kabinet képviseletében három
miniszter is csatlakozott. Ausztriában a 2008. évi büszkeség napi felvonulás 120 000
résztvevője között ott volt Bécs város esélyegyenlőségi testülete; Svédországban az
EU-ügyek minisztere nyitotta meg a 2008. évi stockholmi EuroPride rendezvényt,
amely több mint 80 000 résztvevőt vonzott – köztük az ország evangélikus egyházának
képviselőit; Spanyolországban a 2008. évi madridi büszkeség napi felvonuláshoz
csatlakozott az esélyegyenlőségi miniszter is és több százezer résztvevő Európa minden
részéből; Franciaországban több mint félmillióan csatlakoztak a 2008. évi párizsi
Meleg Büszkeség felvonuláshoz, köztük Párizs főpolgármestere is.

Az FRA jogi tanulmányában már elemzett másik kérdés a tagállamok közötti, a
partnerkapcsolatokra vonatkozó jogokat érintő különbségekre vonatkozik. Tizennégy
tagállam (Ausztria, Bulgária, Ciprus, Észtország, Görögország, Magyarország 1,
Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Románia és
Szlovákia) nem biztosít semmilyen, partnerkapcsolathoz való jogot az LMBTszemélyeknek, három tagállam (Belgium, Hollandia és Spanyolország) azonban teljes
körűen biztosítja az azonos neműek házassághoz való jogát. A partnerkapcsolatot illető
1

Magyarország törvényt kívánt bevezetni az azonos nemű párok regisztrált élettársi kapcsolatáról, de azt
az Alkotmánybíróság 2008 decemberében hatálytalanította.
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jogok hiánya azt jelenti, hogy az azonos nemű párok nem élvezhetnek bizonyos, a
különnemű párok számára hozzáférhető jogokat és ellátásokat.
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Az EU-tagállamok között abból a szempontból is jelentős különbségek vannak, hogy
milyen az LMBT-személyekről és -kérdésekről kialakult közvélemény. Az
Eurobarométer 2006. évi, megkülönböztetést vizsgáló felmérése például megállapította,
hogy Hollandia, Svédország és Dánia lakosságának többsége (82, 71, illetve 69
százaléka), Románia, Lettország és Ciprus lakosságának viszont csak kis hányada (11,
12, illetve 14 százaléka) támogatta az azonos neműek házasságát. Továbbá míg
Hollandiában a lakosság 91 százaléka nem bánta, ha homoszexuális a szomszédja,
Romániában a lakosságnak csak 36 százaléka volt ugyanezen a véleményen. Az
Eurobarométer 2008. évi, megkülönböztetést vizsgáló felmérése tízfokú skálát
alkalmazva hasonló eredményre jutott: a svéd (9,5), a holland és a dán (9,3) válaszadók
fogadták el leginkább, hogy a szomszédjukban homoszexuális lakjon, ennél sokkal
kevésbé voltak elfogadóak Bulgáriában (5,3), Lettországban (5,5) és Litvániában (6,1).

tt

A tagállamokon belüli eltérések
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Érdemes megemlíteni az Eurobarométer felmérése által megvilágított, tagállamokon
belüli eltéréseket is. Ezek a következőkre vonatkoznak: (1) az LMBT-személyek iránt
kedvezőtlen hozzáállást tanúsítók (például az idősebbek inkább, a fiatalok kevésbé, a
férfiak inkább, a nők kevésbé, az alacsonyabb iskolázottságúak inkább, a magasabb
iskolázottságúak kevésbé), (2) azok a helyzetek, amelyekben az LMBT-személyekre
inkább negatívan tekintenek (például a gyermekek gondozása vagy tanítása esetében,
vagy a közeli rokonok a barátoknál vagy az orvosoknál elutasítóbban reagálnak), és (3)
a gyűlöletből fakadó bűncselekmények és a durvaság által leginkább érintettek (például
a fiatalok inkább, az idősebbek kevésbé).
Az LMBT-személyekkel kapcsolatos vélemények

N
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Az Eurobarométer felmérése szerint az LMBT-személyekről alkotott vélemények
jelentős eltérést mutatnak az egyes EU-tagállamokban, és attól is függenek, hogy
milyen környezetbe helyezik az LMBT-személyeket. A legpozitívabb eredmények
abban az esetben adódnak, amikor arról kérdezik az embereket, hogy elfogadnának-e
homoszexuális szomszédot. A legnegatívabb eredmények abban az esetben adódnak,
amikor arról kérdezik az embereket, hogy engedélyezzék-e gyermek örökbefogadását a
homoszexuálisok számára.
Az olyan országokban, ahol szigorú jogszabályok védik az LMBT-személyek jogait –
beleértve a törvényes partnerkapcsolathoz való jogot is – kedvezőbbnek tűnik az
LMBT-személyekhez való általános hozzáállás.
A transznemű személyekhez sokkal negatívabb a hozzáállás, mint a leszbikusokhoz,
melegekhez és biszexuálisokhoz.
A gyűlöletből fakadó bűnözés és a gyűlöletbeszéd
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A gyűlöletből fakadó homofób bűncselekmények különféleképpen érintik az LMBTszemélyeket. A szóbeli agresszió a gyűlölet leggyakrabban tapasztalt kifejezése, és
általában nyilvános helyeken jelenik meg. A fiatalok a többi korcsoportnál jobban ki
vannak téve a támadásnak (ideértve az iskolai durvaságot is), míg a leszbikus és
biszexuális nők esetében valószínűbb a szexuális zaklatás vagy a nem nyilvános
környezetben előforduló támadás, mint a meleg vagy biszexuális férfiak esetében. Az
elkövetők általában csoportosan fellépő fiatal férfiak. Az elmúlt években többször ért
halálos kimenetelű támadás transznemű személyeket.

le
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A gyűlöletből fakadó bűncselekmények más formáihoz hasonlóan a homofób és
transzfób bűncselekményekről szóló jelentéseknek is meghatározó jellemzője, hogy a
ténylegesnél kevesebbet mutatnak. A legtöbb tagállamban nincsenek meg az ilyen
cselekedetek rendőrségi feljelentéséhez szükséges eszközök, mint például az önálló
feljelentő lap vagy a külső fél általi, illetve a támogatott feljelentés. A rendőrök a
legtöbb tagállamban nem kapnak megfelelő képzést a gyűlöletből fakadó
bűncselekmények azonosítására és kezelésére. A tényleges adatoknál kevesebbet
mutató jelentéseket az is magyarázza, hogy a legtöbb LMBT-áldozat vonakodik attól,
hogy felfedje nemi identitását, gyakran azért, mert a hatóságok nem érzik át
helyzetüket, vagy nincsenek kiképezve arra, milyen módon támogassák az áldozatot
ilyen esetekben. A tényleges adatoknál kevesebbet mutató jelentések komoly problémát
jelentenek, mert olyan hivatalos adatokat eredményeznek, amelyek nem mutatják a
probléma valódi nagyságát. Ezenkívül az EU-ban kevés kutatás folyik a homofób vagy
transzfób gyűlöletből fakadó bűncselekmények számával, jellegével, elkövetőivel,
illetve áldozataival kapcsolatban.

hi
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Az LMBT-személyek által látogatott helyek elleni támadások problémát okoznak
néhány tagállamban. Az LMBT civil szervezetek telephelyeit feldúlják, más
találkozóhelyeket felgyújtanak, vagy komoly zaklatás vagy támadás éri az ügyfélkört.
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Az LMBT-személyek elleni gyűlöletbeszédre többek között az LMBT-jogokról
folytatott politikai viták során kerül sor, vagy az olyan nyilvános LMBT-események,
mint a büszkeség napi események alkalmával szervezett ellentüntetéseken. Politikai és
vallási személyiségek homofób kijelentései jelennek meg a médiában. Az ilyen
nyilatkozatokban az LMBT-személyeket gyakran úgy festik le, mint akik
természetellenesek, betegesek, deviánsak, vétkesek, erkölcstelenek vagy a társadalmat
megrendítő módon viselkedők.
A gyűlöletbeszéd közzétételének platformjaként az internet különösen fontos terület.
Az LMBT civil szervezetek és az egyenlőséggel foglalkozó nemzeti szervezetek a
terepmunka keretében végzett kutatások során kiemelték, hogy az internet jellege miatt
nem egyszerű az elkövetők azonosítása és üldözése.
A gyülekezési szabadság

Az LMBT-személyek a gyülekezési jogukat gyakorolják, amikor a homofóbia ellen
küzdenek és az LMBT-jogokért kampányolnak – elsősorban a büszkeség napi
felvonulások vagy hasonló összejövetelek és események alkalmával. Az elmúlt
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években tiltással, illetve adminisztratív akadályokkal nehezítették meg a törvényes,
békés LMBT-demonstrációk szervezését Észtországban, Lettországban, Litvániában,
Lengyelországban, Romániában és Bulgáriában, habár az LMBT civil szervezeteknek
később sikerült megtartaniuk az eseményeket az említett tagállamokban – Litvánia
kivételével.
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Néhány tagállam hatóságai nem tudták vagy nem akarták megvédeni az LMBTdemonstrációk résztvevőit az ellentüntetők támadásaitól. Az elmúlt öt évben
Svédországban, Észtországban, Lettországban, Lengyelországban, a Cseh
Köztársaságban, Magyarországon, Olaszországban, Romániában és Bulgáriában
fordultak elő ilyen támadások. Ezeket az eseményeket gyakran kísérték nyilvános
homofób nyilatkozatok vagy gyűlöletbeszéd.

íte

A munkaerőpiac

tt

Az LMBT civil szervezetek néhány tagállamban szintén problémákkal szembesültek a
politikai vagy kulturális tevékenységek céljára szolgáló helyiségek bérlése esetében, és
a nyilvános LMBT-viták szervezői problémákba ütköztek, amikor kulturális és politikai
rendezvényekre kívántak bejutni.
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Az LMBT-személyek láthatatlansága és a bejelentett panaszok viszonylag kis száma
miatt nehezen mérhető a homofóbia, a transzfóbia és a szexuális irányultságon és nemi
identitáson alapuló megkülönböztetés valódi mértéke. A jelenségre részben az adhat
magyarázatot, hogy a jogtudatosság általános hiánya együtt jár azzal, hogy az LMBTszemélyek vonakodnak nyilvános tárgyaláson felvállalni szexuális irányultságukat,
nemi identitásukat, illetve nemi kifejezésmódjukat. A kutatás és a civil szervezetek
jelentései azonban azt érzékeltetik, hogy az LMBT-személyeket gyakran és különféle
formában éri homofóbia és megkülönböztetés a munkahelyen: közvetlen
megkülönböztetés, zaklatás, durvaság, gúnyolás és a közösségből való kirekesztés.
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Számos munkahely nem tekinthető az LMBT-munkatársak számára „biztonságos”
helynek. Habár az adatok a nemzeti környezettől függően változnak, a vizsgálatok és a
terepmunka keretében készített interjúk rámutatnak arra, hogy az LMBT-személyek
többsége általában vonakodik attól, hogy munkahelyén felfedje szexuális irányultságát.
A korábbi kedvezőtlen tapasztalatok, a megkülönböztetéstől való félelem, az elbocsátás
kockázata és a munkakörnyezet jellege mind szerepet játszik az LMBT-személyek
nyitottságra vonatkozó döntéshozatalában, és bizonyított, hogy a titokban tartott
szexuális irányultság negatív hatással van az LMBT-munkatársak egészségére és
közérzetére.

Az egyenlő bánásmóddal és a sokféleséggel kapcsolatos munkahelyi politikák megléte,
valamint a vezetőknek az e politikák végrehajtásában betöltött döntő szerepe határozza
meg, hogy az LMBT-személyek munkakörnyezetüket biztonságosnak és befogadónak
érzik-e. Nyilvánvaló, hogy a tényleges foglalkoztatási esélyegyenlőségre vonatkozó
jogszabályok felhatalmazzák az LMBT-személyeket arra, hogy megkülönböztetés
esetében hivatalos panasszal éljenek.
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Oktatás
Az LMBT-személyek bántalmazása és zaklatása az EU valamennyi tagállamának
oktatási környezeteiben előfordul. Mindennapos a szóbeli homofóbia és transzfóbia, és
a „meleg” szót rendszerint elítélő értelemben használják.
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A durvaság és a zaklatás a fiatal LMBT-személyekre nézve súlyos következményekkel
jár, és hatással van iskolai teljesítményükre és közérzetükre. Az ilyen tapasztalatok
társadalmi marginalizálódáshoz, egészségromláshoz és az iskolából való kimaradáshoz
vezethetnek. A folyó kutatásból és az LMBT civil szervezetekkel készített interjúkból
kitűnik, hogy az iskolavezetés az EU egész területén kevés figyelmet szentel a
homofóbiának és az LMBT-személyek bántalmazásának. A kutatás arra is rámutat,
hogy a tanárok híján vannak azoknak az ismereteknek, ösztönzőknek, készségeknek és
eszközöknek, amelyekkel felismerhetnék és kezelhetnék ezeket a problémákat.

Egészségügyi ellátás

le
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A civil szervezetek által felvetett másik probléma az, hogy az EU-tagállamok
többségében hiányzik az oktatásból az LMBT elismerése, képviselete és kedvező
színben való bemutatása, és ennek nyomán az ismeretek, az érzékenység és a megértés
hiánya hozzájárul az LMBT-tanulók társadalmi elszigetelődéséhez. A tanárok ritkán
kapnak arra vonatkozó képzést vagy felkészítést, illetve ritkán hajlandóak arra, hogy
megvitassák a nemi identitás és irányultság kérdését.

em

hi
te

Bizonyos kutatási eredmények azt mutatják, hogy az LMBT-személyeket
megkülönböztetés éri az egészségügyi ellátás területén. A kedvezőtlen tapasztalatok
körébe tartozik, hogy szexuális irányultságukat zavarnak vagy betegségnek veszik.
Nehéz azonban meghatározni az LMBT-személyeket az egészségügyi ellátásban ért
megkülönböztetés valódi mértékét, mivel szexuális irányultságuk leplezésére
törekednek.

N

A vizsgálatok és a terepmunka keretében készített interjúk arra mutatnak rá, hogy az
egészségügyi dolgozók úgy pozitív, mint negatív módon reagálnak arra, amikor egy
LMBT-személy felfedi szexuális irányultságát vagy nemi identitását. Az LMBTszemélyek iránti negatív attitűd vagy az ilyen attitűddel való találkozás vélt kockázata
odáig vezethet, hogy egyes LMBT-személyek kerülik az egészségügyi ellátás
igénybevételét.

Ráadásul az LMBT-személyek általános egészségi állapota is komoly aggodalomra ad
okot. A folyó kutatás a homofóbiát, a transzfóbiát, a zaklatást vagy marginalizálódást
összefüggésbe hozza az LMBT-személyek általánosan rosszabb szellemi és testi
egészségi állapotával. A megkérdezett LMBT civil szervezetek és a hatóságok arról
számoltak be, hogy az LMBT-személyek körében nagyobb arányban fordul elő a rossz
egészségi állapot, az öngyilkosság és a tudatmódosító szerek használata.
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Végül az azonos nemű partner „közeli hozzátartozóként” való elismerésének hiánya a
partner egészségét és kezelését érintő tájékozódás és döntéshozatal során nehézségeket,
a kórházi látogatás esetében pedig problémákat okoz.
Vallási intézmények
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A vallási intézmények nagyon eltérően reagálnak az LMBT-személyekre és azok
jogaira. Az egyházi vezetők több tagállamban tevőlegesen részt vesznek az LMBTjogokról szóló politikai vitákban, és gyakran az említett jogok elismerése ellen
mozgósítanak és lobbiznak. Néhány esetben előfordult, hogy vallási csoportok LMBTesemények ellen kampányoltak. Előfordult, hogy vallási intézmények munkaadóként
kivételt alkalmaztak a megkülönböztetés elleni jogszabályok alól – az LMBTmunkatársak hátrányára.
Másrészről olyan vallási intézményekkel és szervezetekkel is találkozhatunk, amelyek
felkarolják az LMBT-személyeket.

tt

Sport
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A homofóbia megtalálható a sport világában is, és úgy tűnik, hogy jelentős kihívást
jelent, ha egy sportoló nyíltan felvállalja, hogy LMBT-személy. A homofóbia
különböző formákban – mind a szurkolói kultúrában, mind a sportolók körében – és a
homofób beszédmódnak az ellenfél vagy a bíró gúnyolása céljából való alkalmazásában
nyilvánul meg.
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A sporttal kapcsolatos, alapvető megállapítás, hogy jelentős mértékű az LMBT
láthatatlansága. Az LMBT-személyekre úgy tekintenek, mint akiknek a klubtársak
részéről megnyilvánuló zaklatás, homofóbia vagy elutasítás miatt kevés lehetőségük
van arra, hogy felvállalják szexuális irányultságukat a sport világában.
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A Spanyolországban és az Egyesült Királyságban működő LMBT civil szervezetek
megjegyzik, hogy a sportszövetségek a sport világát érintő rasszizmus megoldására tett
erőfeszítésekhez képest korlátozott figyelmet fordítanak arra, hogy a megkülönböztetés
elleni küzdelem napirendjére tűzzék a homofóbiát.
Média

Egyes tagállamokban még mindig előfordul a médiában a homofób beszéd, míg a
homoszexualitást változó mértékben ugyan, de még mindig tabunak tekintik. Az EU-n
belül az LMBT-személyek nem jelennek meg a médiában, habár a meleg férfiak
láthatóbbak, mint a leszbikus vagy transznemű személyek.
A média különféle sztereotípiákat aggat az LMBT-személyekre. Az LMBT-személyek
számára igen fontos témákról szóló cikkek félerotikus illusztrációi hozzájárulnak ahhoz
az előítélethez és megerősítik azt az elképzelést, amely szerint a szexuális irányultság
kizárólag a szexuális tevékenységről és preferenciákról szól. Az EU-ban tevékenykedő
újságírók javára szolgálna, ha jobban megértenék az LMBT-kérdéseket,
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következésképpen a valóságot bemutató és kiegyensúlyozott módon tudósítanának
azokról.
Ugyanakkor vannak arra utaló jelek is, hogy a dolgok lassan megváltoznak, és egyes
tanulmányok megállapítják, hogy EU-szerte hangsúlyosabbá válik az LMBTszemélyek és -kérdések árnyaltabban és tájékozottabban való médiabeli ábrázolása.
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Menekültügy

Noha minden tagállam elismeri, hogy a szexuális irányultság és a nemi identitás miatti
üldöztetés a menedékjog iránti kérelem érvényes jogalapja, számos tagállamban
továbbra sem tisztázottak a menedékjog iránti kérelem eljárásai.

íte

tt

Az LMBT-személyek különös nehézségekkel találkoznak a menedékkérési folyamat
során, mivel a bizalmas, nemiségre vonatkozó vagy tabu tárgyát képező adatok nehezen
tárhatók nyíltan a hatóságok elé. Ezenkívül a munkatársak és az interjútechnikák
gyakran nem ismerik fel ezt a nehézséget. A hatóságoknak a menekültstátus
meghatározásához felhasznált ismeretei gyakran vázlatosak arra vonatkozóan, hogy a
származási országokban milyen feltételek vonatkoznak az LMBT-személyekre.
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Több menedékkérő LMBT-személyt vagy azért utasítottak el, mert homoszexuális
irányultságukra való jogalapjukat nem tekintették hitelt érdemlőnek, vagy mert úgy
találták, lehetőségük nyílt volna arra, hogy származási országukban „magukban” (azaz
titkolózva) homoszexuálisként éljenek.

hi
te

A menedékkérő LMBT-személyek a menekülttáborokban nem kapnak tájékoztatást, és
szexuális irányultságuk vagy nemi identitásuk miatt társadalmi elszigetelődés és
bántalmazás lehet a részük.

em

Halmozott megkülönböztetés

N

Az LMBT-személyek sokszínű csoportot alkotnak, és két vagy több szempontból való
megkülönböztetés is fenyegetheti őket. A megkülönböztetéshez és a kizáráshoz az
LMBT-identitással kombinált fogyatékosság, idős kor, továbbá etnikai, illetve vallási
kisebbségi státus párosulhat.

Az etnikai kisebbségeket saját etnikai kisebbségi közösségeikben a szexuális
irányultságon vagy nemi identitáson alapuló, az LMBT-közösségben pedig a faji vagy
etnikai háttéren alapuló megkülönböztetés fenyegetheti.

A fogyatékossággal élő LMBT-személyek azt tapasztalhatják, hogy többek között a
gondozók és maguk az LMBT-közösség tagjai is aszexualizálják őket. Ezenkívül a
megközelíthetetlen LMBT-helyek, bárok és találkozóhelyek fizikai akadályokat
jelentenek azon fogyatékossággal élő LMBT-személyek számára, akik megpróbálnak
részt venni az LMBT-közösség életében.

14

Az időskorúak számára fenntartott gondozó intézményekben és otthonokban élő egyes
LMBT-személyek a személyzet és a többi lakó részéről sztereotip megbélyegzést és a
közösségből való kirekesztést tapasztalnak.
Transznemű személyek
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A transznemű személyek körébe tartozik mindenki, akinek nemi identitása eltér a
születésekor megállapított nemétől, valamint aki nemi identitását a születésekor
megállapított nemétől eltérő módon kívánja kifejezni. Ebbe a csoportba tartoznak azok
a személyek is, akik a születésükkor megállapított nemükhöz kapcsolódó elvárásokkal
ellentétes módon nyilvánulnak meg, akár öltözködés, akár kiegészítők, akár kozmetikai
vagy testátalakítás révén. Idetartoznak többek között a férfi és nő közötti transzneműek,
a transzszexuálisok, a transzvesztiták és a másik nem ruháit viselők (a crossdresser).

tt

A transznemű személyeket transzfóbia és nemi identitásuk, valamint a nemi
megnyilvánulásuk alapján való – és nem szükségképpen szexuális irányultságuk miatti
– megkülönböztetés éri. A transznemű személy lehet heteroszexuális, homoszexuális
vagy biszexuális.

N

em
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A transznemű személyekkel szembeni megkülönböztetés a jelentés által vizsgált összes
területen előfordul, és ezt a kört különösen érintik a gyűlöletből fakadó
bűncselekmények és a gyűlöletbeszéd. Az egészségügyi ellátás és a foglalkoztatás terén
való megkülönböztetés még kifejezettebb. Felmérések bizonyítják, hogy a transznemű
személyeket illetően kedvezőtlenebb a hozzáállás, mint az LMB-személyek esetében.
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Vélemények
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A 168/2007 tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban az
Európai Unió Alapjogi Ügynöksége kapja azt a feladatot, hogy véleményeket
dolgozzon ki az Európai Unió intézményei és tagállamai számára. Az Ügynökség – e
társadalmi elemzés megállapításait figyelembe véve – a jogi elemzésében foglaltakon
kívül a következő véleményeket fogalmazza meg.

tt

1. Az FRA üdvözli az Európai Bizottság 2008. július 2-i, a személyek közötti, vallásra
vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, korra vagy szexuális irányultságra való tekintet
nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló tanácsi irányelvre vonatkozó
javaslatát. 2 Ez az új irányelv kiterjesztené a hatályos, a korábban említetteken alapuló
megkülönböztetést csupán a foglalkoztatás, a munkahelyek és a szakképzés területén
tiltó európai uniós jogszabály alkalmazási területét. Az Ügynökség úgy véli, hogy az
Európai Parlament 2009.01.14-i jelentéstervezetében javasolt módosítások tovább
finomítják a Bizottság javaslatát. 3

íte

A megkülönböztetést tiltó jogszabályok végrehajtásának megerősítése

le
s

2. Az Európai Bizottság 2003-ban indított „A sokszínűségért. A diszkrimináció ellen”
című, ismeretterjesztő kampányát tovább kellene erősíteni, és a tagállamok
kormányzatai és civil szervezetei erre vonatkozó tevékenységeihez kellene kapcsolni.

hi
te

3. Az Európai Bizottságnak fontolóra kellene vennie, hogy nagyobb lendülettel ossza
meg a tagállamokkal az EU megkülönböztetést tiltó jogszabályainak alkalmazása során
fellelhető helyes gyakorlatok példáit, elsősorban az EQUINET-en, azaz az egyenlőség
előmozdításával foglalkozó nemzeti szervek európai hálózatán keresztül.

N

em

4. Az eddig másként eljáró tagállamokat arra ösztönzik, hogy vegyék fontolóra az
egyenlőséggel foglalkozó meglévő szervek hatáskörének kiterjesztését, megbízásukba
bevonva a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést, továbbá hogy
biztosítsanak megfelelő forrásokat a megkülönböztetés áldozatainak mind jogi, mind
pszichoszociális támogatására.
5. A tagállamokat arra ösztönözzük, hogy az LMBT-kérdésekre vonatkozóan
dolgozzanak ki ismeretterjesztő kampányokat, vagy erősítsék meg a meglévőket. Az
2

3

Javaslat: a Tanács irányelve a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, korra
vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról {SEC(2008)
2180} {SEC(2008) 2181} /* COM/2008/0426 végleges szöveg: CNS 2008/0140 */ a következő
webhelyen érhető el: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0426:HU:HTML (2009.01.20.)
Az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága, 2008/0140(CNS)
2009.01.14. Jelentéstervezet a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, korra
vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló tanácsi
irányelvre vonatkozó javaslatról. A következő helyen érhető el:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&language=HU&refere
nce=PE418.014 (2009.01.20.)
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LMBT-szervezeteket be kellene vonni az ilyen projektek tervezésébe és
lebonyolításába, ilyen módon erős, több szervezetet átfogó együttműködések jönnének
létre.
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6. A tagállamokat arra bátorítjuk, hogy dolgozzanak ki olyan, az LMBT-témákról,
valamint a nemzeti jogszabályokban, az európai uniós jogban és a nemzetközi emberi
jogi jogi eszközökben (így az Európai Bíróság és az Európai Emberjogi Bíróság
esetjogában) foglalt, egyenlő bánásmódra és megkülönböztetés-mentességre vonatkozó
elvekről és kötelezettségekről szóló, tájékoztató és oktatási kezdeményezéseket – vagy
erősítsék meg a meglévőket –, amelyek kifejezetten a kormányzat különféle szintjein
dolgozó közhivatalnokokat veszik célba, és az LMBT-szervezeteket vonják be az
intézkedések tervezésébe és végrehajtásába.

tt

7. A tagállamokat sokféleségi ellenőrzések folytatására, valamint a közigazgatásuk
valamennyi szintjén megnyilvánuló megkülönböztetés minden lehetséges formájának
leküzdésére irányuló, az egyenlő bánásmódra és a sokszínűségre vonatkozó
politikáknak a többi munkaadónak a helyes gyakorlat példáját bemutató kialakítására
ösztönözzük.

íte

A gyűlöletből fakadó bűnözés elleni küzdelem
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8. A tagállamoknak fontolóra kellene venniük, hogy a gyűlöletből fakadó bűnözésre
egyszerű és a tartalmat kifejező, működőképes meghatározásokat dolgozzanak ki,
amelyeket a lakosság az ilyen bűncselekmények bejelentésére, a rendőrség pedig az
ilyen bűncselekmények nyilvántartása során használhatna, valamint hatékony
eszközöket kellene kidolgozniuk a bejelentések megkönnyítésére – úgy mint önálló
bejelentő lap és külső fél általi bejelentési lehetőségek –, amelyek segítségével a
lakosság a rendőrségtől eltérő helyeken is bejelenthetné a gyűlöletből fakadó
bűncselekményeket.

N

em

9. A tagállamoknak gyakorlati intézkedéseket kellene hozniuk a bűnüldöző hatóságok
körében folytatott, az LMBT-kérdésekkel kapcsolatos ismeretterjesztés érdekében, és
hogy a rendőri állomány a gyűlöletből fakadó bűnözés hatékony kezeléséhez
szükséges, megfelelő képzésben részesüljön, különös tekintettel az áldozatok
támogatására és a bűnesetek rendszerezett nyilvántartására. Erre vonatkozóan az
EBESZ gyűlöletből fakadó bűnözésről szóló, széleskörű munkájából és az ILGAEurope által kidolgozott, a homofób és transzfób esetek megfigyeléséről és
bejelentéséről szóló kézikönyvből lehetne meríteni.

10. A tagállamoknak biztosítaniuk kellene, hogy a bűnüldözési tisztviselők ugyanolyan
szigorú normák szerint vizsgálják ki a homofób bűncselekményeket, mint a bűnözés
egyéb formáit. A például a több szervezetet összefogó partnerségeken keresztüli
szorosabb, az LMBT-szervezetek tevékeny – elsősorban az áldozatok támogatása
területén való – bevonásával megvalósuló együttműködés a homofób bűncselekmények
hatékonyabb jelentéséhez szükséges bizalom kiépítése révén segíti elő a
rendfenntartást.
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A szabad gyülekezés jogának védelme
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11. A tagállamoknak – és különösen a helyi és regionális hatóságoknak – segíteniük
kellene az LMBT-szervezetek olyan, a büszkeség napjához hasonlóan jelentős
események szervezésére tett erőfeszítéseit, amelyek hatékonyabb ismeretterjesztést
fejtenek ki az LMBT-kérdésekkel kapcsolatban, és erőt adnak az LMBTszemélyeknek – különösen olyan körülmények között, amikor az ilyen szervezetek
nem kapnak semmilyen állami pénzügyi vagy egyéb támogatást – számukra
erőforrást és a homofób ellentüntetések elleni védelmet biztosítva.

le
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tt

12. A tagállamoknak – és különösen a helyi és regionális hatóságoknak – ezzel
összefüggésben figyelembe kellene venniük az Európa Tanács Helyi és Regionális
Hatóságok Kongresszusának 4 a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű személyek
gyülekezési és szólásszabadságáról szóló, 211 (2007) ajánlását, amely többek között a
következőkre hív fel: a gyülekezési szabadság EBESZ/ODIHR szakértői csoportja által
megfogalmazott, a békés gyülekezés szabadságjogára vonatkozó (megjelenés előtt álló)
iránymutatás alkalmazása, az LMBT- vagy LMBT-vel kapcsolatos események során
felmerülő, összes erőszakos esemény vagy gyűlöletbeszéd szigorú kivizsgálása; az
Emberi Jogok Európai Bírósága által a tényleges gyülekezési és szólásszabadság
állami, helyi és regionális szinten való biztosítása érdekében megkövetelt pozitív
intézkedések; az LMBT-csoportokkal folytatott konzultáció a gyülekezési és
szólásszabadságot érintő jogszabályi intézkedések megreformálása esetén.
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A menekültügyi eljárások és feltételek javítása

em

13. A tagállamoknak konkrét kritériumokat és iránymutatásokat kellene
kidolgozniuk a menedékkérő LMBT-személyek bánásmódjával, valamint a
szexuális irányultságnak és nemi identitás kérdéseinek a kérelmi eljárások során
való kezelésével kapcsolatban. Erre vonatkozóan az Egyesült Nemzetek
menekültügyi Főbiztossága 2008. november 21-én kiadott, a szexuális irányultságra
és nemi identitásra vonatkozó menekültigényekről szóló iránymutató feljegyzése 5
vezethetné a hatóságokat, ami különösen hasznos lenne.

N

14. A tagállamoknak biztosítaniuk kellene, hogy a bevándorló és menedékkérő LMBTszemélyekkel foglalkozó tisztviselők ismerjék a szexuális irányultság és nemi identitás
kérdéseit, és megfelelő képzést kapjanak az ilyen személyekkel való bánásmód
tekintetében.
15. A tagállamoknak különös figyelmet kellene fordítaniuk a menekülttáborokban
tartott LMBT-személyek sajátos igényeire és problémáira.

4

5

Lásd:
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1099699&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntr
anet=FDC864&BackColorLogged=FDC864 (2009.02.05.)
Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR): Az UNHCR szexuális irányultsággal és a nemi
identitással kapcsolatos menekültigényekről szóló, iránymutató feljegyzése, 2008. november 21. Lásd:
http://www.unhcr.org/refworld/docid/48abd5660.html (2009.02.05.)
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Egyenlő bánásmód biztosítása a munkaerőpiacon
16. A szociális partnereknek elő kell segíteniük az LMBT-személyek szervezeteikben
való tevékeny részvételét, és arra kellene ösztönözniük az állami és magánszektor
munkaadóit, hogy a munkahelyeken vezessék be és hajtsák végre a sokszínűségre és
egyenlő bánásmódra vonatkozó politikákat.
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Egyenlő bánásmód biztosítása az egészségügy területén

17. A tagállamoknak arra kell ösztönözniük az illetékes szervezeteket és
intézményeket, hogy az országos egészségügyi felmérések során vegyék figyelembe az
LMBT-szempontot is.

íte

tt

18. A tagállamoknak az egészségügyi szakemberekkel és az LMBT-szervezetekkel
együtt kellene megvizsgálniuk az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel
kapcsolatos helyzetet és az LMBT-személyeket érintő speciális kérdéseket, különösen
azt a lehetőségüket, hogy igényt tarthassanak a „közeli hozzátartozói” státusra. E
tekintetben az ilyen, több szervezetet átfogó együttműködések elősegítenék az LMBTszemélyek sajátos igényeinek megfelelő minőségi egészségügyi ellátás biztosítását
célzó politikák kidolgozását.
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19. A tagállamoknak továbbá biztosítaniuk kellene, hogy az egészségügyi szolgáltatók
tájékoztassák és képezzék ki az egészségügyi és egyéb munkatársakat az etikai és
sokszínűséggel foglalkozó témákról, hogy tájékozottabban állhassanak hozzá az
LMBT-kérdésekhez, és javíthassák az LMBT-személyek ellátását.

em

20. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az interszexuális gyermekeken történő
beavatkozások esetében maradéktalanul tiszteletben tartsák a tájékoztatáson alapuló
beleegyezésre vonatkozó jogokat. Az egészségügyi szervezeteknek gondoskodniuk kell
arról, hogy tagjaik teljes körű tájékoztatást kapjanak az interszexuális személyekre
vonatkozó etikai, terápiás és ellátási kérdések aktuális tendenciáiról.

N

21. A tagállamokat arra ösztönzik, hogy az idős korú polgárok életminőségének
javítását célzó tevékenységek és politikák keretében vegyék figyelembe az idős LMBTszemélyek helyzetét és különös problémáit.
Egyenlő bánásmód és részvétel biztosítása a sport területén

22. A tagállamokat arra ösztönzik, hogy a sportrendezvényeken előforduló homofób
események és gyűlöletbeszédek elleni küzdelemben dolgozzanak együtt a
sportszervezetekkel és szurkolói klubokkal, támogassák őket a tájékoztató kampányok
kidolgozásában, valamint a „gyűlöletből fakadó eseményekkel szembeni zéró
tolerancia” szabályának alkalmazásában.
23. A sportszervezeteknek, illetve -intézményeknek a munkatársak, edzők és sportolók
esetében fontolóra kell venniük az LMBT-kérdéseket érintő tájékoztató programok,
valamint a sokszínűségre vonatkozó politikák – különösen a szexuális irányultságot és
nemi identitást érintő, szexuális zaklatásra vonatkozó politikák – kidolgozását.
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24. A sportszervezeteknek, illetve -intézményeknek megfelelő intézkedéseket kell
tenniük annak biztosítása érdekében, hogy az LMBT-sportolók és edzők biztonságban
érezzék magukat, és félelem és hátrányos következmények nélkül, nyíltan vállalhassák
nemi identitásukat, ha úgy döntenek.
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25. A sportszervezeteknek, illetve -intézményeknek gondoskodniuk kell arról, hogy az
edzők vagy sportolók szexuális irányultsága vagy nemi identitása ne legyen
meghatározó tényezője a csapatkeretnek, az edzői állásnak vagy sportkitüntetéseknek.
A médiamegjelenések javítása

tt

26. A médiát arra ösztönzik, hogy gyakorlati és magatartási kódexeikbe foglalják bele
az LMBT-személyekre és -kérdésekre való hivatkozást, és az újságírók számára
tartsanak hivatalos és nem hivatalos képzést, ilyen módon terjesztve az LMBTkérdésekkel kapcsolatos ismereteket, és kerülve el a gyűlöletbeszédet. Erre
vonatkozóan hasznos útmutatást ad az Európa Tanács nemrégiben megjelent, a
gyűlöletbeszédről szóló kézikönyve 6.

íte

Egyenlő bánásmód és részvétel biztosítása az oktatás területén
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27. Az Európai Bizottságnak fontolóra kellene vennie a nyitott koordináció
módszerének alkalmazását, hogy elősegítse azon stratégiák és politikák helyes
gyakorlatainak megosztását, amelyek az LMBT-fiataloknak a durvaság, a
megkülönböztetés és kiközösítés miatti iskolai kimaradásával és társadalmi
marginalizálódásával kívánnak megbirkózni.

em

28. Az Európai Bizottságnak azért is fontolóra kellene vennie a nyitott koordináció
módszerének alkalmazását, hogy elősegítse az oktatás területén az LMBT-re vonatkozó
politikákat elfogadó tagállamok (pl. Írország, Svédország és az Egyesült Királyság)
által kidolgozott gyakorlatok és politikák cseréjét.

N

29. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az iskolák biztonságos, támogató és
elfogadó légkört teremtsenek a homoszexualitás és a különféle nemi identitások miatti
megbélyegzés és marginalizálódás ellen küzdő LMBT-fiatalok számára. Ezzel
kapcsolatban az iskolai hatóságoknak konkrét zaklatásellenes politikákat kell
foganatosítaniuk, amelyek egyértelműen kijelentik, hogy nem tűrik a homofób
gúnyolódást, durvaságot és zaklatást. Az iskolai hatóságoknak hozzáférést kell
biztosítaniuk a magukat LMBT-nek valló fiatalok számára a támogató
mechanizmusokhoz és a tájékoztatáshoz.

30. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az iskolai tantervek ne hagyják figyelmen
kívül a szexuális irányultsággal kapcsolatos témákat, és hogy az LMBT-személyeket
tisztelettel és méltósággal, az Európai Unió alapértékeivel – az egyenlő bánásmóddal, a
megkülönböztetés tilalmával és a sokszínűség tiszteletben tartásával – összhangban
ábrázolják. Az iskolai hatóságoknak erre vonatkozóan az Európa Tanács „COMPASS”
6

Anne Weber (2009) : Manuel sur le discourse de haine, Európa Tanács
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című emberi jogi oktató kézikönyvének útmutatásai szerint kellene továbbfejleszteniük
a hivatalos és nem hivatalos emberi jogi oktatási témáikat.
A megismerés elmélyítése a kutatás és az adatgyűjtés révén
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31. Az Európai Bizottságot arra ösztönözzük, hogy a kutatással és a
technológiafejlesztéssel kapcsolatos hetedik keretprogramjával (2007–2013)
összefüggésben a társadalom-gazdaságtannal és a humán tudományokkal foglalkozó
programjának keretében segítse elő az LMBT-témák további kutatásait, továbbá
fontolja meg, hogy a nyolcadik keretprogramban (2014–2020) a társadalomgazdaságtannal és a humán tudományokkal foglalkozó program keretében külön
területet hozzanak létre az LMBT-vel és transzneműséggel kapcsolatos kutatás céljára.
Meg kell jegyezni, hogy mivel az LMBT-kutatás körén kívül eshet a transzneműség
kérdése, a transzneműséggel kapcsolatos problémákat (mint például a nem elismerését)
nem szabad figyelmen kívül hagyni.
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32. A tagállamoknak megfelelőképpen kell ösztönözniük és finanszírozniuk a szexuális
irányultságon, nemi identitáson és nemi kifejezésmódon alapuló, az élet minden
területén előforduló megkülönböztetés, valamint a homofóbia és transzfóbia
mértékének, jellegének, okainak és hatásainak minőségi és mennyiségi kutatását.
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Bevezetés
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„Az emberek jogainak a szexuális irányultságra tekintet nélkül
való tisztelete az emberi jogok általános tiszteletben tartásának
egyik fő kritériuma (…) mindenekfelett továbbra is minden
lehetséges módon küzdeni kell a sztereotípiák és előítéletek ellen. A
homofóbia olyan előítélet, amelyet különösen felháborítónak és
igazságtalannak tartok.”

íte

tt

Vladimír Špidla, a foglalkoztatásért, szociális ügyekért és esélyegyenlőségért
felelős EU-biztos 7
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„Néha azt mondják, hogy a leszbikus, meleg, biszexuális és
transznemű (LMBT) személyek emberi jogainak védelme új jogok
bevezetéséhez vezet. Ez félreértés. Az Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozata és a hatályos szerződések rögzítik, hogy az emberi
jogok mindenkire vonatkoznak, és hogy senki sem zárható ki
gyakorlásukból.”
Thomas Hammarberg, az Európa Tanács emberi jogi biztosa 8
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A homofóbiára, transzfóbiára és megkülönböztetésre vonatkozó, objektív és megbízható
adatok gyűjtése kulcsfontosságú az LMBT-személyek jogainak értelmezése és védelme
érdekében. Az Európai Unióban először került sor, hogy az irodalom áttekintése,
kérdőívek, a nemzeti kutatók által készített országjelentések9, az egyenlőség
előmozdításával foglalkozó nemzeti szervekkel, civil szervezetekkel és hatóságokkal a
mind a 27 tagállamban folytatott interjúk alapján, valamint az LMBT civil társadalom
szakértőit összehozó, két kerekasztal-beszélgetés eredményei alapján, a különféle
LMBT-kutatások megállapításaiból adatok és információk összegyűjtésére és
elemzésére.

7

8
9

Vladimír Špidla biztos beszéde az LMBT-jogokról szóló, Montreálban megrendezett nemzetközi
konferencián. Lásd: http://www.ilga-europe.org/Europe/News/International-Conference-on-LGBTRights-Montreal/Speech-by-Commissioner-Vladimir-Spidla-at-the-international-conference-on-LGBTrights-in-Montreal (2009.01.04.)
Viewpoint 2008. Lásd: http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/080514_en.asp (2008.08.14.)
A DIHR és a COWI megbízásából készített országjelentéseket az átláthatóság érdekében adja ki az FRA.
A szerzők saját értelmezésüket és véleményüket fejtik ki, és azok nem feltétlenül tükrözik az FRA
állásfoglalását vagy véleményét.
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A beszámoló törzsszövege tematikus felépítésű, és a következő különálló, valamint
egymást átfedő témákat érinti:
Az LMBT-személyekkel kapcsolatos vélemények

•

A gyűlöletből fakadó bűnözés és a gyűlöletbeszéd

•

A gyülekezési szabadság

•

A munkaerőpiac

•

Az oktatás

•

Egészségügy

•

Vallási intézmények

•

Sport

•

Média

•

Menekültügy

•

Halmozott megkülönböztetés
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•

A transzfóbia és a nemi identitáson és a nemi megnyilvánuláson alapuló
megkülönböztetés képezi a jelentés törzsanyagát, az egyes témákat pedig külön részek
tárgyalják.
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Minden rész az érdekeltekkel (LMBT civil szervezetek, hatóságok és nemzeti egyenlő
bánásmód hatóságok) folytatott interjúkból, kérdőívekből és a nemzeti kutatók által
összeállított országjelentésekből származó adatokból és információból, valamint más
meglévő kutatási adatokból áll. A nemzeti kutatók felsorolását az 1. melléklet
tartalmazza.

Minden rész a különféle tagállamokból származó tanulmányok, felmérések, hivatalos
adatok vagy egyedi esetek példái révén mutat rá a fontos kérdésekre, amely példákra az
egyes tagállamokbeli és az EU-beli LMBT-személyeket érintő általános tendenciák és
feltételek illusztrációiként tekinthetünk.
A jelentés bemutatja a jogokra és a megkülönböztetés elleni védelemre vonatkozó
helyzet főbb társadalmi aspektusait, valamint azt, hogy az LMBT-személyeket milyen
módon éri homofóbia, transzfóbia és a megkülönböztetés, és mindez hogyan hat
életükre. Ebben az értelemben a jelentés a korábban kiadott átfogó jogi elemzésre épít,
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illetve azt egészíti ki.10 Mindent összevetve ezek szolgáltatják az FRA-nak a felismert
problémák kezelésére vonatkozó véleményének megfogalmazásához szükséges
bizonyítékot.
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A kifejezések és fogalmak tisztázása

tt

Az FRA a nem, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság,
kor vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés, a kisebbségekhez
tartozó személyekkel szembeni megkülönböztetés, valamint a felsorolt okok bármely
kombinációja (halmozott megkülönböztetés) témájában végzi a munkáját, az európai
uniós és nemzetközi normák alapján, a megkülönböztetés elleni küzdelem, az egyenlő
bánásmód elősegítése és az alapvető jogok garantálása érdekében. Ezek a normák olyan
meghatározásokat, kifejezéseket és fogalmakat tartalmaznak, amelyek az FRA
adatgyűjtési módszerének és elemzésének keretét alkotják.
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A megkülönböztetés 11 azt jelenti, hogy egy személy vagy csoport másoknál
kedvezőtlenebb bánásmódban részesül, amelynek többféle alapja lehet: többek között a
szexuális irányultság (közvetlen megkülönböztetés), vagy ha egy látszólag semleges
rendelkezés felel azért, hogy emberek egy csoportját azonos alapú megkülönböztetés
miatt hátrány éri, kivéve, ha azt objektív okok indokolják (közvetett
megkülönböztetés). 12 A zaklatás a megkülönböztetés olyan formáját jelenti, amikor
bármilyen alapon nem kívánt magatartásra kerül sor olyan céllal vagy hatással, amely
sérti az adott személy méltóságát, és megfélemlítő, ellenséges, megalázó,
megszégyenítő vagy sértő környezetet teremt. Zaklatásnak minősül egyetlen esemény,
vagy az adott idő alatt bekövetkező több esemény. Sokféle formát ölthet, úgy mint:
fenyegetés, megfélemlítés vagy szóbeli erőszak, kényelmetlen megjegyzések vagy a
szexuális irányultságról, nemi identitásról vagy nemi kifejezésmódról való viccelődés. 13

N

Az LMBT-személyek ellen irányuló, gyűlöletből fakadó bűnözés körébe tartozik
minden olyan bűncselekmény – a személy vagy vagyon elleni bűncselekményeket is
beleértve –, amely esetében a bűncselekmény áldozatának, helyszínének vagy céljának
kiválasztása az LMBT-csoporttal való vélt vagy valós kapcsolat, kötődés, csatlakozás,
támogatás vagy tagság miatt történt. 14

10

11

12
13
14

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (2008): „Homofóbia és szexuális irányultság alapján történő
megkülönböztetés az EU tagállamaiban” 1. rész: Jogi elemzés, FRA 2008.
A – közvetlen és közvetett – megkülönböztetés meghatározása a megkülönböztetésről szóló
keretirányelvben megállapítottak szerint alkalmazandó. A foglalkoztatás és a munkavégzés során
alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i
2000/78/EK tanácsi irányelv
Lásd: http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/faq/faq1_en.htm (2008.08.12).
Lásd: http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/faq/faq1_en.htm (2008.08.12).
A meghatározás alapja a következő: EBESZ/ODIHR (2007): Gyűlöletből fakadó bűnözés az EBESZrégióban: Incidensek és reakciók, 2007. évi jelentés. Az Európa Tanács is az EBESZ/ODIHR
meghatározását használja.
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A gyűlöletből fakadó cselekmény körébe tartozik minden olyan, személy vagy vagyon
sérelmére elkövetett cselekmény, fenyegetés vagy cselekedet, amely esetében az
áldozat, a helyszín vagy a célpont kiválasztása az LMBT-csoporttal való vélt vagy valós
kapcsolat, kötődés, csatlakozás, támogatás vagy tagság miatt történt. A kifejezés az
intolerancia megnyilvánulásainak sorát foglalja magában: az elfogultság motiválta
enyhébb cselekményektől kezdve a bűntényekig. 15
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A gyűlöletbeszéd az olyan nyilvánosan tett kijelentésekre utal, amelyek a kisebbségek
irányában gyűlöletet, megkülönböztetést vagy ellenségességet terjesztenek,
gerjesztenek, támogatnak vagy indokolnak: például a politikai vagy vallási vezetők
sajtóban vagy az interneten megjelenő kijelentései. Általánosan elfogadott
meghatározása nincs. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 1997. évi
ajánlásában 16 kijelenti, hogy a kifejezést „úgy kell érteni, hogy az magában foglal
minden olyan kifejezési formát, amely fajgyűlöletet, idegengyűlöletet, antiszemitizmust
vagy a gyűlölet egyéb formáit terjeszti, gerjeszti, támogatja vagy indokolja az
intolerancia alapján: az agresszív nacionalizmust és fajközpontúságot, a kisebbségek,
migránsok és a bevándorló származású emberek elleni megkülönböztetés és
ellenségesség formájában kifejezett intoleranciát is beleértve.” Az Emberi Jogok
Európai Bíróságának esetjogában – anélkül, hogy pontos meghatározást fogadott volna
el – ezt a fogalmat olyan kifejezési formákra alkalmazza, amelyek az intolerancián – a
vallási intoleranciát is beleértve – alapuló gyűlöletet terjesztik, gerjesztik, támogatják
vagy igazolják. Az Európa Tanács 2008 novemberében a gyűlöletbeszédről szóló
kézikönyvet 17 adott ki, amelyben rámutat, hogy noha az Emberi Jogok Európai
Bírósága még nem foglalkozott ezzel az aspektussal, a homofób beszéd is abba a
kategóriába tartozik, amely gyűlöletbeszédnek tekinthető.

A jelentésben néhány olyan fogalom is szerepel, amelyet még nem azonosítottak az
európai uniós, illetve a nemzetközi normamegállapító jogi eszközökben, és nem
jogérvényesek.
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A szexuális irányultság az egyes személyek azon képességére utal, amely révén mély
érzelmi, gyengéd és szexuális vonzalmat érez a másik nemhez, azonos nemhez vagy
egynél több nemhez tartozó személyek iránt, és velük intim szexuális kapcsolatba
kerül. 18
A homoszexualitást és a biszexualitást – a transzneműséggel együtt – elméleti és
politikai szempontból gyakran sorolják az „LMBT-emberek” vagy „LMBT-személyek”
gyűjtőfogalmának körébe (LMBT: leszbikusok, meleg férfiak, biszexuálisok és
A meghatározás alapja: EBESZ/ODIHR (2008): Gyűlöletből fakadó bűnözés az EBESZ-régióban:
Incidensek és reakciók, 2007. évi jelentés.
16
Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának a tagállamoknak címzett, a gyűlöletbeszédről szóló R(97)20
ajánlásában szereplő meghatározás.
17
További információ a következő helyen található:
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=PR799(2008)&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DC&B
ackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE (2009.02.03.)
18
A nemzetközi emberi jogi jogszabályoknak a szexuális irányultságra és nemi identitásra való
alkalmazásáról szóló yogyakartai alapelvek. Lásd:
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.htm (2008.11.22.)
15

25

transznemű emberek). Ez olyan heterogén csoport, amelyet a társadalom és politika
színterén helyi és nemzetközi szinten is gyakran az LMBT címkéjével látnak el.
Transzszexuálisnak nevezzük az olyan személyt, aki születésekor megállapított
nemétől eltérő nemet részesít előnyben, és úgy érzi, hogy fizikailag meg kell
változtatnia a testét: pl. hormonkezelés és/vagy sebészeti beavatkozás révén.
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A transznemű személyek körébe tartozik minden olyan személy, akinek nemi
identitása eltér a születésekor megállapított nemétől, valamint aki nemi identitását a
születésekor megállapított nemétől eltérő módon kívánja kifejezésre juttatni. Ebbe a
csoportba tartoznak azok a személyek is, akik úgy érzik, hogy a születésükkor
megállapított nemükhöz kapcsolódó elvárásokkal ellentétes módon kell
megnyilvánulniuk – akár az öltözködés, akár a kiegészítők, akár a kozmetikai szerek
vagy testátalakítás révén –, vagy jobban szeretnek ilyen módon megnyilvánulni, illetve
választásuk szerint ilyen módon nyilvánulnak meg. Idetartoznak többek között a férfi és
nő közötti transzneműek, a transzszexuálisok, a transzvesztiták és a másik nem ruháit
viselők (a crossdresserek). 19
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A másik nem ruháit viselő (a crossdresser)/transzvesztita olyan személy, aki
rendszeresen – habár csak időközönként – a születésekor megállapított nemével
ellentétes nemhez társított ruházatba öltözik.
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A nemi megnyilvánulás úgy határozható meg, mint az a mód, ahogy minden emberi
lény nemi szempontból kifejezi önmagát, azaz az a mód, ahogyan minden ember
kifejezi önmagát a nem által kínált, különféle lehetőségeken belül: úgy mint férfiasság,
nőiesség, kétneműség stb. 20 A nemi megnyilvánulás a személy nemi identitásának
látható szempontjaira vonatkozik (mint például a megjelenés, öltözködés, beszéd és
magatartás). 21 Ebben a jelentésben a nemi kifejezésmód elsősorban olyan emberekre
utal, akik nem illenek bele a hagyományos, kétpólusú nemi felfogásba: a másik nem
ruháit viselő (crossdresser) férfiak például férfi nemi identitásúak, de nőiességüket azzal
fejezik ki, hogy esetenként női ruhába öltöznek, és nőies testbeszédet és szerepet
öltenek magukra. 22
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A nemi identitás a nem feltétlenül a születéskor megállapított nemnek megfelelő
nemiségnek az egyes emberek által mélyen átérzett belső és egyéni megtapasztalása,
beleértve a személyes testérzetet (amelynek szabad megválasztása a testi megjelenés
orvosi, sebészeti vagy egyéb eszközökkel történő megváltoztatását is maga után
A meghatározás a Transgender Europe közlésein alapul, amelyek a következő webhelyen találhatók:
http://www.transgendereurope.org/viewpage.php?page_id=8 (2008.09.20.)
A jelentésben a transznemű identitásra vagy kifejezésmódra utaló „transzgenderizmus” szó is
megjelenik.
20
Cabral, M.: Nemzetközi Meleg és Leszbikus Emberi Jogi Bizottság: Gender Expression and Human
Rights. Lásd: http://www.iglhrc.org/files/iglhrc/program_docs/GEHR%20E.doc (2008.12.17.)
21
Gender Expression Toolkit Ending Discrimination on the Basis of Gender Expression
http://www.gillfoundation.org/usr_doc/2008Gender_Expression_Toolkit.pdf (2008.12.17.)
22
K. Mustola: Outline results of a questionnaire targeted at gender minorities in J. Lehtonen and
K. Mustola: „Straight people don’t tell, do they ...?”: Negotiating the boundaries of sexuality and gender
at work, Munkaügyi Minisztérium, Finnország, 2004.
19

26

vonhatja) és a nem egyéb megnyilvánulásait – például az öltözködést, a beszédet és
viselkedésmódot – is. 23 A nemi identitás nem azonos a szexuális irányultsággal, és a
transznemű személyek is lehetnek heteroszexuális, biszexuális vagy homoszexuális
identitásúak. A transzneműséggel kapcsolatos kérdések tehát nem a szexuális
irányultság körébe tartoznak, hanem a nemiségre vonatkozó kérdéseknek tekintendők.
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A heteroszexualitást a heteronormativitás teszi logikussá, természetessé és
kiváltságossá. Azon a feltételezésen alapszik, hogy „természetes állapotánál fogva”
mindenki heteroszexuális, és hogy a heteroszexualitás az ideális, a homoszexualitásnál
vagy biszexualitásnál különb. 24

tt

A heteroszexizmus a heteroszexuális emberek javára és a homoszexuális emberek
hátrányára történő megkülönböztetésként határozható meg, amely azon a feltételezésen
alapszik, hogy a heteroszexualitás az egyetlen „normális” életstílus. Az LMBTszemélyek elleni „heteroszexista” megkülönböztetés körébe tartozna például a
közvetlen és közvetett megkülönböztetés, ahogyan azt az EU megkülönbözetést tiltó
irányelvei meghatározzák.
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A halmozott megkülönböztetés a megkülönböztetésnek azt a fajtáját írja le, amely
több, egymástól különálló alapon valósul meg. Az interszekcionális megkülönböztetés
olyan helyzetre utal, amikor egy időben több megkülönböztetési alap működik és hat
egymásra elválaszthatatlan módon. 25
Homofóbia alatt a homoszexualitástól és a leszbikus, meleg és biszexuális (LMB)
emberektől való alaptalan, előítéletből eredő félelmet és idegenkedést értjük. 26

N

em

hi
te

A transzfóbia a nemi nonkonformitástól vagy nemi határsértéstől, mint például a
férfias nőktől, a nőies férfiaktól, az ellenkező nem ruháját viselőktől (a
crossdresserektől), a transzneműektől, transzszexuálisoktól és más, a születésükkor
megállapított nemükhöz kapcsolódó nemi sztereotípiáknak nem megfelelő
személyektől való alaptalan félelemként írható le. A „fóbia” szó használata ebben a
szövegkörnyezetben nem kívánja azt sejtetni, hogy a transzfób személy és/vagy a
transzfóbia áldozata valamilyen rendellenességben szenvedne. 27
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A nemzetközi emberi jogi jogszabályoknak a szexuális irányultságra és nemi identitásra való
alkalmazásáról szóló yogyakartai alapelvek. Lásd:
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.htm (2008.11.22.)
A következő alapján: L. Berlant, M. Warner (1998): „Sex in Public”, in Critical Inquiry,
24, 2. T. Rosenberg (2002): Queerfeministisk Agenda, Stockholm: Arena. RFSL (2007): Open Up Your
Workplace: Challenging Homophobia and Hetero-normativity
Európai Bizottság (2007): A halmozott megkülönböztetés kezelése. Gyakorlatok, szakpolitikák és
jogszabályok. Lásd:
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/stud/multdis_en.pdf (2008.09.12.)
Ez a meghatározás az Európai Parlamentnek az európai homofóbiáról szóló állásfoglalására épít
(P6_TA(2006)0018 (PE 368.248)).
Hill, D és Willoughby, B. (2005): The Development and Validation of the Genderism and Transphobia
Scale, Sex Roles, 53. kötet, 7-8.szám, 2005. október, Hollandia: Springer

27

A megtapasztalt vagy szubjektív megkülönböztetés a hátrányos megkülönböztetés
szubjektív érzése, ami nem szükségképpen jelent jogi értelemben vett
megkülönböztetést. 28
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Módszertan

Az elemzés a következő szakirodalmi kutatás és a terepmunka keretében végzett
kutatás révén összegyűjtött háttéranyagra támaszkodott, amelyet az adatok ellenőrzése
és elemzése követett:
Az irodalom áttekintése

tt

A kutatás a vonatkozó irodalom részletes áttekintésével kezdődött. Ez megkönnyítette a
terepmunkára és az országjelentésekre vonatkozó iránymutatások későbbi kidolgozását.
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Országjelentések
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Az egyes tagállamokban független szakértőket kértünk fel arra, hogy készítsenek a
jelenlegi helyzetről szociológiai jelentést, amelyben gazdag háttér-információt,
hivatalos adatokat és az elméleti és egyéb kutatásokra vonatkozó információt
szolgáltatnak.
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Az érdekelt felek körében végzett elektronikus felmérés

N

em

Az LMBT civil szervezetek, az egyenlőség előmozdításával foglalkozó nemzeti
szervek és a hatóságok felmérése elektronikus kérdőívvel történt, amelynek az volt a
célja, hogy összegyűjtsük az érdekelt felek társadalmi helyzetre vonatkozó értékeléseit.
343 kérdőívet küldtünk szét, amelyekből 84 kérdőívet maradéktalanul, 132-t részben
megválaszoltak (összesen 216 kérdőív), és 127 kérdőívre nem válaszoltak. A válaszok
értékes betekintést engednek a kulcsszereplőket EU-szerte érintő, legproblémásabb
területekre.
Helyszíni munka

Az országjelentésekből és az elektronikus felmérésekből összegyűjtött adatok
kiegészítéseképpen mélyinterjúkra került sor az LMBT civil szervezetekkel,
hatóságokkal és nemzeti egyenlő bánásmód hatóságokkal, az EU egész területén.
Konzultatív kerekasztal-beszélgetések
Az adatgyűjtés és terepmunka során felderített, az LMBT-személyek feltételeinek
javítására vonatkozó helyes gyakorlatok és ajánlások további megbeszélések tárgyát
28

E. Olli, B. K. Olsen (szerk.) (2005): Towards Common Measures for Discrimination: Exploring
possibilities for combining existing data for measuring ethnic discrimination, Dán Emberi Jogi Intézet

28

képezték az EU-szerte működő civil szervezetekkel, a 2008 júniusában megrendezett
két konzultatív kerekasztal-beszélgetésen Koppenhágában, ami elősegítette az
eszmecserét és a szinergiák kidolgozását. A kerekasztal-beszélgetések azt a célt is
szolgálták, hogy több információt szolgáltassanak a projektcsoportnak az elemzéshez.
Európa Tanács
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Az Európa Tanács volt az idevágó adatok másik fontos forrása: a projektcsoport
tájékoztatást kapott a Tanács homofóbiáról, transzfóbiáról, valamint a szexuális
irányultságon és nemi identitáson alapuló megkülönböztetésről vallott nézeteiről,
továbbá az említett problémák leküzdésére irányuló kezdeményezéseiről. Thomas
Hammarberg emberi jogi biztost is megkérdeztük.

29
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I. RÉSZ: A leszbikus, meleg, biszexuális,
transzszexuális és transznemű személyek
az EU-ban
Az LMBT-személyekkel kapcsolatos vélemények
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Európai vagy nemzeti szinten végzett felmérések foglalkoznak a lakosság LMBTszemélyekkel kapcsolatos véleményével mint a jelenkori értékirányok egyik
paraméterével. Egyes tanulmányok közvetlen módon mérik fel a homoszexualitáshoz
vagy a homoszexualitás gyakorlatához való hozzáállást, a homoszexuálisokkal szemben
tanúsított magatartások felmérésének másik módja azonban a társadalmi távolság
skálájának alkalmazásával történik, olyan kérdésekkel, mint a „Kit fogadna el, és kit
nem fogadna el szomszédjául?”
Európai felmérés: a homoszexuálisok mint szomszédok
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A legutóbbi, 2008. évi Eurobarométer felmérés 29 során a következő kérdést tették fel:
„Hogyan érezné magát, ha homoszexuális (meleg férfi vagy leszbikus nő) lenne a
szomszédja?” A válaszokat 1-től (nagyon kényelmetlenül) 10-ig (teljesen nyugodtan)
terjedő skálán rögzítették. A hozzáállásokat öt csoportba osztva (a legsötétebb szín
jelenti a legnyugodtabb, a legvilágosabb szín a legkényelmetlenebb érzést) a következő
térkép szemlélteti:

29

Eurobarométer, 296 (2008), 9. fejezet. A következő helyen található:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_en.pdf (2009.01.24.)
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Homoszexuális szomszéd elfogadásához való hozzáállás
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Insert translation
Lettország
Bulgária
Románia
Jelmagyarázat
9,0-nél több
6,0-nál kevesebb

Az Eurobarométer szerint az EU egészére vetítve 11 százalék válaszolt úgy, hogy
kényelmetlenül érezné magát, ha homoszexuális szomszédja lenne (1–3 a skálán), és 67
százalék volna nyugodt (7–10 a skálán).
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Azok az országok, ahol a válaszadók legnagyobb része nyugodtan érezné magát, ha
homoszexuális szomszédja lenne: Hollandia és Svédország (91 százalék), őket Dánia,
Belgium és Franciaország követi.

A skála másik végén Románia áll, ahol a válaszadók legnagyobb része kényelmetlenül
érezné magát, ha homoszexuális szomszédja lenne (36 százalék), Romániát Litvánia,
Lettország, Bulgária és Magyarország követi.

tt

Az Eurobarométer eredményei szerint a férfiak hozzáállása rosszabb a nőkénél, az
idősebb generációk hozzáállása rosszabb a fiatalokénál, az alacsonyabb
iskolázottságúak hozzáállása rosszabb a magasabb iskolázottságúakénál, és a jobboldali
nézeteket valló személyek hozzáállása rosszabb a baloldaliakénál.
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Helyes gyakorlat: tájékoztató kampány. Lengyelországban 2003-ban szervezte meg
a Campaign Against Homophobia (Kampány a homofóbia ellen) az első „Let them see
us” (Hadd lássanak minket) című tájékoztató kampányt, amelynek célja a melegek és
leszbikusok elfogadásának elősegítése volt. A legnagyobb lengyel városok galériáiban
és hirdetőtábláin harminc olyan képet állítottak ki, amelyeken egymás kezét fogó,
meleg és leszbikus párok voltak láthatók. A kampány az LMBT-kérdésekről heves vitát
robbantott ki a médiában. 30
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A különféle csoportokhoz – mint például az LMBT-személyekhez – való hozzáállást
nem csak az „elfogadná-e szomszédnak” kérdés feltevésével mérjük. Pontosabb képet
ad, ha ezt a fajta felmérést változatosabb helyzetekre is kiterjesztjük. Ezt szemlélteti a
Cipruson az Ombudsmani Hivatal számára készített, különféle helyzeteket vizsgáló
tanulmány, amelyből kiderült, hogy a válaszadók kényelmetlenebbül éreznék magukat,
ha gyermekük gondozója, tanára vagy közeli rokon lenne homoszexuális, mint ha a
barátjuk vagy orvosuk lenne homoszexuális, kevésbé kényelmetlenül pedig abban az
esetben éreznék magukat, ha kollégájuk vagy szomszédjuk lenne homoszexuális.31
Európai felmérések: az azonos neműek házassága és az örökbefogadás
Az azonos neműek házasságával és gyermekek örökbefogadásával kapcsolatos
hozzáállás újabb mutatót szolgáltat az LMBT-személyek társadalmi elfogadottságára
vonatkozóan. Az Eurobarométer 2006. évi felmérése a következőt jegyzi meg:
„A […] felmérés azt mutatja, hogy a homoszexualitással szembeni nyitottság eléggé
korlátozott mértékben fordul elő. Az európaiak átlagosan 32%-a érzi úgy, hogy a
30
31

Lásd: http://niechnaszobacza.queers.pl/index_en.htm (2008.10.23.)
Cyprus College Research Center (2006): Attitudes and Perceptions of the Public toward Homosexuality,
Cyprus College
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homoszexuális párok számára egész Európában engedélyezni kellene gyermek
örökbefogadását. Ami azt illeti, a 25 tagállam közül 14 országban a lakosok kevesebb
mint egynegyede támogatja a gyermekek homoszexuális párok általi örökbefogadását.
A közvélemény valamelyest toleránsabbnak tűnik a homoszexuális házasságok
irányában: az EU-polgárok 44%-a ért egyet azzal, hogy az ilyen házasságokat egész
Európában engedélyezni kellene. Megjegyzendő, hogy egyes tagállamok jelentősen
eltérnek az átlagtól, és igen nagymértékben elfogadóak: Hollandia vezeti a listát, a
válaszadók 82%-a áll a homoszexuális házasságok mellett, és 69% támogatja azt az
elképzelést, hogy homoszexuális párok gyermeket fogadhassanak örökbe.
Görögországban, Lettországban (mindkét országban 84%, ill. 89%) és
Lengyelországban (76% és 89%) a legerősebb az ellenállás.” 32

32

Eurobarométer, 66 (2006): 43-46. o. Lásd:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf , (2008.12.16.)
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Az azonos neműek házasságának engedélyezésével kapcsolatos hozzáállás Európában 33
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Eurobarométer 66 (2006), 43. o, a következő helyen érhető el:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf , (2008.12.16.)
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Az, hogy az egyes tagállamokban hogyan állnak hozzá a homoszexuálisok
szomszédként való elfogadását és az azonos neműek házasságát érintő kérdésekhez –
amit az Eurobarométer felmérése is rögzített – nagymértékben összefügg az LMBTszemélyek családi jogainak mértékével. A legkedvezőbb hozzáállással azokban a
tagállamokban találkozunk, amelyekben az azonos neműek partnerkapcsolatait
valamilyen formában jogilag is elismerik. Ez összefüggést mutathat a közgondolkodás
és a partnerkapcsolat elismerése között. A spanyolországi ombudsman 34 nyilatkozata
szerint az azonos neműek házasságának bevezetése kedvező hatást gyakorolt az LMBTszemélyekkel kapcsolatos hozzáállásra.

íte

tt

„Az ország kultúrája meghatározható módon megváltozott a civil partnerségek
eredményeképpen. És amit valóban érdekesnek találok: a kultúra változása és annak
civilizáló hatása jóval túlmutat a meleg és leszbikus közösségen. Másképpen
fogalmazva: ha kiállunk az ügy mellett, megszüntetjük az előítéletek és a
megkülönböztetés egy részét, és lehetővé tesszük, hogy az emberek büszkén vállalhassák
mivoltukat, az olyan hatást fejt ki, amely véleményem szerint mélyrehatóan érinti az
ország saját magáról alkotott képét.” Tony Blair, a Stonewall által szervezett
esélyegyenlőségi vacsorán, 2007. március 22. (Cowan 2007: 1. old.) 35
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A gyermekek örökbefogadásának kérdésére vonatkozóan az Eurobarométer
megállapította, hogy a válaszadó EU-polgároknak átlagosan csupán 31 százaléka értett
egyet.

em

hi
te

„Országonként rendkívül eltérő módon fogadják azt a javaslatot, miszerint a
homoszexuális párok számára engedélyezni kellene az örökbefogadást: az elfogadottság
mértéke 7%-tól (Lengyelország és Málta) 69%-ig (Hollandia) terjed. Svédország az
egyetlen további ország, ahol a polgároknak (kicsit) több mint a fele támogatja azt a
nézetet, miszerint a gyermekek örökbefogadását egész Európában engedélyezni kellene
a homoszexuális párok számára.” 36
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Az örökbefogadás homoszexuális párok számára való engedélyezésével kapcsolatos
hozzáállás

A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó az El Defensor del Pueblóval [az ombudsmannal] (2008.
március 13.)
35
Cowan, K. (2007): British attitudes to lesbian and gay people, www.stonewall.org.uk
34

36

Eurobarométer, 66 (2006), 45. o. Elérhető a következő helyen:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf (2008.12.16.)

35

fo
rd
ítá
s
tt
le
s

íte
N

Insert translation
Országos eredmények
Hollandia
Svédország
Dánia
Ausztria
Belgium
Spanyolország
Németország
Luxemburg
Franciaország
Egyesült Királyság
Európai Unió (27)
Írország
Olaszország
Finnország
Cseh Köztársaság
Portugália
Szlovénia
Észtország
Magyarország
Litvánia
Szlovákia
Bulgária
Görögország
Ciprus
Lettország
Románia
Málta

hi
te

em

Country Results
The Netherlands
Sweden
Denmark
Austria
Belgium
Spain
Germany
Luxembourg
France
United Kingdom
European Union (27)
Ireland
Italy
Finland
Czech Republic
Portugal
Slovenia
Estonia
Hungaria
Lithuania
Slovakia
Bulgaria
Greece
Cyprus
Latvia
Romania
Málta

Insert translation

Poland

Lengyelország

Map Legend
Per cent

Jelmagyarázat
Százalék

36

A hozzáállással kapcsolatos egyéb nemzeti felmérések
Az LMBT-személyekkel kapcsolatos hozzáállás más aspektusait vizsgáló nemzeti
felmérések azt mutatják, hogy az LMBT-személyekkel kapcsolatos hozzáállás számos
környezetben inkább jellemzően kedvezőtlen.
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Egy bolgár felmérés 37 szerint a válaszadók 42 százaléka nem szeretne homoszexuális
barátot vagy kollégát, és 47 százalék nem fogadná el, ha gyermeke homoszexuális
lenne. Egy egyesült királyságbeli, Skóciával foglalkozó felmérés 38 szerint a válaszadók
fele jelentette ki, hogy nem örülnének, ha valamelyik rokonuk tartana fenn hosszú távú
kapcsolatot transzszexuális személlyel. Egy dán felmérés 39 szerint a 15–24 éves férfiak
53 százaléka vélte úgy, hogy elfogadhatatlan az azonos neművel folytatott szexuális
kapcsolat, ugyanakkor a fiatal nőknek csak 21 százaléka volt ezzel azonos véleményen.
Egy német felmérés 40 szerint a válaszadók 32 százaléka gondolta úgy, hogy a csókolózó
homoszexuálisok gusztustalan látványt nyújtanak. Egy litván tanulmány 41
megállapításai szerint a válaszadók 47 százaléka tartja betegségnek a homoszexualitást,
és gondolja azt, hogy a homoszexuálisokat orvosi kezelés alá kellene vetni, 62
százalékuk nem szeretne olyan szervezethez tartozni, amelynek homoszexuális tagjai
vannak, 69 százalékuk nem akarja, hogy homoszexuálisok dolgozzanak az iskolákban,
50 százalékuk ellenezte, hogy homoszexuálisok dolgozzanak a rendőrségnél. Az
európai értékrend tanulmányozásával foglalkozó korábbi görög felmérés egyértelmű
eltérést mutatott ki a különböző életkorú és különböző iskolázottsági szintű válaszadók
hozzáállásai között. A válaszadók többsége (58,6 százalék) vélte úgy, hogy a
homoszexualitás nem „indokolható”, de ez a vélemény sokkal inkább elterjedt az 50
éven felüliek körében (84,7 százalék), mint a 30 éven aluliak körében (44,7 százalék),
ami azt mutatja, hogy a hozzáállás fokozatosan változhat. 42
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A felmérések a tagállamok közötti eltérésektől függetlenül azt mutatják, hogy
túlsúlyban van az LMBT-személyek iránti homofóbia és ellenszenv. Az érdekeltek
körében végzett elektronikus felmérés is hasonló képet mutat: harminc százalék
gondolta úgy, hogy a lakosság „kisebb része” fogadja el a leszbikusokat, vagy hogy
„senki sem fogadja el”. Ez az adat a meleg férfiakra vonatkozóan magasabb: 40
százalék, a biszexuálisokra vonatkozóan 38 százalék, míg a transznemű személyekre
vonatkozóan különösen alacsony, 73 százalék.
37
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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, Szófia
Bromley, C, Curtice, J, Given, L (2007): Attitudes to discrimination in Scotland: 2006, Scottish Social
Attitudes Survey , Edinburgh: a skót kormány társadalomkutatási programja
Sundhedsstyrelsen [Nemzeti Egészségügyi Tanács] (2006) Ung2006. De 15-24-åriges seksualitet,
Koppenhága
Institut für interdisziplinäre Konflikt und Gewaltforschung [IKG] (2006) „Indikatoren des Syndroms
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit im Vergleich”, elérhető a következő helyen: http://www.unibielefeld.de/ikg/index.htm (2006.06.15.).
The Market and Opinion Research Centre „Vilmorus Ltd.” (2006): Discrimination against Various Social
Groups in Lithuania, Vilnius

European Values Study (Európai értékrendvizsgálat) (1999), elérhető a következő
helyen:www.jdsurvey.net/web/evs1.htm (2008.11.13.)
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Az eredmények egyáltalán nem meglepőek. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága
azonban már 2000-ben toleranciát és lépéseket szorgalmazott: „A homoszexualitás még
mindig erős kulturális reakciókat válthat ki egyes társadalmakban vagy azok bizonyos
részeiben, de ez nem szolgáltat alapos okot arra, hogy a kormányok vagy parlamentek
tétlenek maradjanak. Ellenkezőleg, ez a tény csupán a szexuális irányultságot érintő
kérdésekben tanúsított nagyobb tolerancia előmozdításának szükségességét
hangsúlyozza”. 43
Helyes gyakorlat: 2005 januárjában az ILGA Portugal a W/Portugal
reklámügynökséggel együttműködve indított a televízió, a rádió, a sajtó és a web
bevonásával zajló, a közjó érdekét szolgáló médiakampányt. A kampány során a
televízióban és a nyomtatott médiában mutatták be a leszbikus és meleg párok közötti
gyengéd kapcsolatot, hogy kedvező képet kialakítva tegyék láthatóbbá az LMBTszemélyeket. 44
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Ugyanakkor ki kell emelnünk, hogy az Európai Bizottság is jelentős mértékben
hozzájárult a különféle kisebbségi csoportokról – köztük az LMBT-személyekről –
alkotott közvélemény javításához. Az álláspontok változásához nagymértékben
hozzájárult az, hogy a 2007. évet az esélyegyenlőség európai évének nyilvánították,
amelynek keretében ismeretterjesztő programokra került sor. A 2007 és 2008 folyamán
a tagállamok városaiba látogató páneurópai kamionos turné az egyik, a
nagyközönséggel közvetlen kapcsolatot teremtő esemény, amelynek a
megkülönböztetést érintő kérdésekkel kapcsolatos ismeretterjesztés volt a célja. Az
Európai Bizottság nemzeti ismeretterjesztő eseményeket is finanszírozott a
tagállamokban. 45
A kedvezőtlen hozzáállás következményei
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A terepmunka során megkérdezett LMBT civil szervezetek elmondása szerint az
LMBT-személyek többek között úgy védekeznek a megkülönböztetés ellen, hogy a
nyilvánosság előtt, a munkahelyen vagy az iskolában „láthatatlanok” maradnak.
Ahogyan az a találó, The unbearable comfort of privacy (A titkolózás elviselhetetlen
vigasza) című szlovén tanulmányban 46 olvasható: „… a melegek és a leszbikusok
kénytelenek álcázni magukat, hogy a nyilvános helyek heteronormativitásához
alkalmazkodjanak. A külvilág felé újradefiniálják párkapcsolatukat, és „csak
barátságnak” titulálják. Kizárólag a kellően biztonságosnak tűnő környezetben engedik
meg maguknak egyesek az intim viszonyuk szexuális státusukra utaló
A leszbikusok és a melegek helyzete az Európa Tanács tagállamaiban – a parlamenti közgyűlés 1474. sz.
ajánlása (2000). A választ 2001. szeptember 19-én fogadta el a Miniszteri Bizottság a
miniszterhelyettesek 765. ülésén.
44
Lásd: http://www.youtube.com/watch?v=Xtv2OjDV6t0 (2008.10.17.)
45
Lásd Európai Bizottság: Communicating Equality and Non-Discrimination in the EU, elérhető a
következő helyen:
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/broch/thembroch08_en.pdf
(2009.01.12.)
46
R. Kuhar, A. Svab (2005): The Unbearable Comfort of Privacy: Everyday Life of Gays and Lesbians,
Politike: Ljubljana, 95–96. o., elérhető a következő helyen: http://www2.mirovniinstitut.si/eng_html/publications/pdf/MI_gay_eng.pdf (2009.01.12.)
43
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megnyilvánulását. A melegek és a leszbikusok rendszerint tudatában vannak általános
környezetüknek, valamint az ezt a környezetet meghatározó heteronormativitásnak.”
A „láthatatlanság” stratégiái azonban nem csak az LMBT-személyek életét
befolyásolják, hanem hatással vannak arra is, milyen mértékben észlelhetők a szexuális
irányultságon alapuló megkülönböztetés közvetett formái.
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A homoszexuálisok mint családtagok
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A család az érzelmi támogatás szempontjából mindenki számára döntő fontosságú,
legyen szó akár gyermekről, akár serdülőről vagy felnőttről. Az EU-szerte
megkérdezett LMBT civil szervezetek megerősítették, hogy a családok reakciója az
LMBT-személyek közérzetét befolyásoló fontos kérdés. A Lengyelországban 47,
Portugáliában 48, Máltán 49 Litvániában 50, az Egyesült Királyságban 51,
Olaszországban 52,
Szlovéniában 53,
Lettországban 54
Németországban 55,
56
57
Szlovákiában és Franciaországban folyó kutatások azt mutatják, hogy az LMBTszemélyek a családon belüli megkülönböztetés elkerülése érdekében jelentős számban
eltitkolják szexuális irányultságukat rokonaik elől. Ezek a tanulmányok azonban arra is
rámutatnak, hogy a szexuális irányultságukat nyíltan vállaló válaszadók többségét
elfogadják a családon belül.
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M. Abramovicz (2007): Situation of bisexual and homosexual persons in Poland - 2005 and 2006 report,
Varsó: Campaign Against Homophobia & Lamda Warsaw
F.V. Silva, P. Policarpo, T.L. Monteiro (2006) Inquérito Nacional sobre Experiencias da
Homossexualidade em Portugal, Lisbia: Centro de Investigacão e Estudos de Sociologia, Instituto
Superior Ciências do Trabalho e da Empresa.
Melegek Máltai Jogvédő Mozgalma (2003): Sexual Orientation Discrimination in Malta: A Report on
Discrimination, Harassment, and Violence against Malta's Gay, Lesbian and Bisexual Community (A
szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés Máltán: Beszámoló a máltai meleg, leszbikus és
biszexuális közösség ellen irányuló megkülönböztetésről, zaklatásról és erőszakról). Málta, Union Press.
A. Zdanevicius (szerk.) (2007) Nematomi pilieciai: apie homofobija ir homoseksualiu zmoniu
diskriminacija Lietuvoje [Invisible Citizens: About Homophobia and Discrimination against Homosexual
People in Lithuania], Kaunas: VDU
S. Dick (2008): Homophobic hate crime - The Gay British Crime Survey 2008, Stonewall
C. Saraceno (szerk.) (2003) Diversi da chi? Gay, lesbiche, transsesuali in un'area metropolitana,
Milan: DeriveApprodi
R. Kuhar, A. Svab (2005) The Unbearable Comfort of Privacy: Everyday Life of Gays and Lesbians,
Ljubljana: Politike
A. Locmelis (2002): „Sexual Orientation Discrimination in Latvia”, in Sexual Orientation Discrimination
in Lithuania, Latvia and Estonia, Vilnius: The Open Society Institute & Kimeta Society
Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport, Fachbereich für gleichgeschlechtliche Lebensweisen
Berlin [SENSJS] (2001) Sie liebt sie. Er liebt ihn. Eine Studie zur psychosozialen Situation junger
Lesben, Schwuler und Bisexueller in Berlin. Berlin: Author.
A. Daucikova, P. Jójárt, M. Siposova (2002): Report on Discrimination of Lesbians, Gay Men and
Bisexuals in Slovakia, Bratislava: Documentation and Information Centre.
Franciaországra vonatkozó országjelentés.
S. Averill (2004): How can young people be empowered to achieve justice when they experience
homophobic crime? Disszertáció, Middlesex Egyetem, a következő helyen érhető el:
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A családi elutasítás érzelmi következményekkel jár, de akár hajléktalansághoz is
vezethet. Egy egyesült királyságbeli tanulmány 58 kimutatta, hogy a leszbikus
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válaszadók 29 százaléka és a meleg férfi válaszadók 25 százaléka vált hajléktalanná,
miután szüleik előtt felfedték szexuális irányultságukat. Egy szlovák tanulmány 59 arra
mutatott rá, hogy az LMB-válaszadók 20 százalékát kiutasították otthonról, amikor
felfedték szexuális irányultságukat.
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Egy belga kutatás 60 pedig arra mutatott rá, hogy a társadalmi támogatást kereső LMBTszemélyek inkább a barátokra támaszkodnak, mint a családtagokra.
Következtetések

íte

tt

Az LMBT-személyekkel kapcsolatos hozzáállás jelentős eltérést mutat az egyes EUtagállamokban, és attól is függ, hogy milyen környezetbe helyezik az LMBTszemélyeket. A legkedvezőbb eredmények abban az esetben tapasztalhatóak, amikor
arról kérdezik az embereket, hogy elfogadnának-e homoszexuális szomszédot. A
legkedvezőtlenebb eredmények abban az esetben tapasztalhatóak, amikor arról kérdezik
az embereket, hogy engedélyezzék-e gyermek örökbefogadását a homoszexuálisok
számára. A hozzáállás kortól is függ: a fiatalok LMBT-személyekkel kapcsolatos
hozzáállása kedvezőbb, mint az idősebbeké. A törvényes partnerkapcsolat elismerése is
olyan tényező lehet, amely kedvezően hathat az álláspontokra.
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Az LMB-személyek hajlamosak eltitkolni szexuális irányultságukat a családjuk előtt, és
sokan szereznek olyan tapasztalatot, amelyet a családon belüli, a néha az elutasítás, de
akár az erőszak formáját is öltő megkülönböztetésként érzékelnek.
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A leszbikusokhoz, melegekhez és biszexuálisokhoz viszonyítva sokkal nagyobb arányú
a transznemű személyekkel kapcsolatos kedvezőtlen hozzáállás.

59

60

http://www.schoolsout.org.uk/research/docs/Partnersper sent20Anper sent20updateper sent20toper
sent20tacklingper sent20homophobia.pdf (2008.07.30.)
A. Daucikova, P. Jójárt, M. Siposova (2002): Report on Discrimination of Lesbians, Gay Men and
Bisexuals in Slovakia, Bratislava: Documentation and Information Centre
A. Dewaele (2007-2008) De sociale netwerken van holebi's - Over vriendschap en andere bloedbanden.
Antwerpen University: Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, Departement Sociologie
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A gyűlöletből fakadó bűnözés és a gyűlöletbeszéd
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Ez a rész a gyűlöletből fakadó bűnözés és a gyűlöletbeszéd néhány dimenziójával
foglalkozik: az LMBT-személyeket érő testi erőszak gyakoriságával, a tettlegesség és az
elkövetők jellemzőivel, a gyűlöletből fakadó bűncselekmények bejelentésének
eljárásaival, a rendőrség vagy más hatóság ilyen bejelentésekre való reakcióival,
valamint az LMBT-helyek elleni támadásokkal.

tt

Az EU kilenc tagállamában 61 (Belgium, Dánia, Spanyolország, Franciaország,
Hollandia, Portugália, Románia, Svédország, valamint az Egyesült Királyság egy
része – Észak-Írország) a büntetőjog olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek
értelmében bűncselekménynek minősül, ha valaki a szexuális irányultság alapján
gyűlöletre, erőszakra vagy megkülönböztetésre uszít (gyűlöletbeszéd), valamint a
törvény a közönséges bűncselekmények esetében súlyosbító tényezőként veszi
figyelembe a homofób szándékot (gyűlöletből fakadó bűncselekmény).
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Az EU négy tagállamában (Németország, Észtország, Írország, Litvánia) a
büntetőjog olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek értelmében bűncselekménynek
minősül, ha valaki a szexuális irányultság alapján gyűlöletre, erőszakra vagy
megkülönböztetésre uszít (a törvény azonban a homofób szándékot nem veszi
figyelembe súlyosbító tényezőként).
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Egyetlen EU-tagállamban (Finnország) tekintik közönséges bűncselekmények
esetében súlyosbító tényezőként a homofób szándékot (de nincsenek olyan
rendelkezések, amelyek értelmében bűncselekménynek minősül, ha valaki a szexuális
irányultság alapján gyűlöletre, erőszakra vagy megkülönböztetésre uszít).
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Az EU 13 tagállamában (Lettország, Luxemburg, Lengyelország, Cseh Köztársaság,
Szlovákia, Ausztria, Magyarország, Szlovénia, Olaszország, Bulgária, Görögország,
Ciprus és Málta) nem tekintik sem bűncselekménynek, sem súlyosbító tényezőnek.

61

A jogszabályokra vonatkozó további információkkal kapcsolatban lásd a következőt: Az Európai Unió
Alapjogi Ügynöksége (2008): Homofóbia és szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés a
tagállamokban, I. rész: Jogi elemzés
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A homofób gyűlöletből fakadó bűnözésre és gyűlöletbeszédre vonatkozó jogszabályok

N

Insert translation
Country Results
Országos eredmények
The Netherlands
Hollandia
Sweden
Svédország
Denmark
Dánia
Austria
Ausztria
Belgium
Belgium
Spain
Spanyolország
Germany
Németország
Luxembourg
Luxemburg
France
Franciaország
United Kingdom
Egyesült Királyság
European Union (27)
Európai Unió (27)
Ireland
Írország
Czech Republic
Cseh Köztársaság
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)

Criminal offence to incite hatred, violence or discrimination on grounds
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Insert translation
Lithuania
Litvánia
Italy
Olaszország
Finland
Finnország
Portugal
Portugália
Slovenia
Szlovénia
Estonia
Észtország
Hungaria
Magyarország
Slovakia
Szlovákia
Bulgaria
Bulgária
Greece
Görögország
Cyprus
Ciprus
Latvia
Lettország
Romania
Románia
Malta
Málta
Ha valaki szexuális irányultság alapján gyűlöletre, erőszakra vagy
megkülönböztetésre uszít (gyűlöletbeszéd), az bűncselekménynek
minősül, és a közönséges bűncselekmények esetében súlyosbító
tényezőként veszik figyelembe a homofób szándékot (gyűlöletből
fakadó bűncselekmény)
A szexuális irányultság alapján gyűlöletre, erőszakra vagy

megkülönböztetésre uszítás (gyűlöletbeszéd) bűncselekménynek
minősül
Közönséges bűncselekmények esetében súlyosbító tényező a homofób
szándék (gyűlöletből fakadó bűncselekmény)
Sem bűncselekmény, sem súlyosbító tényező

of sexual orientation (hate speech)
Homophobic intent an aggravating factor in common crime (hate crime)
Neither a criminal offence or an aggravating factor

A gyűlöletből fakadó bűnözésre és gyűlöletbeszédre vonatkozó hivatalos statisztikai
adatok
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A rendőrségi feljelentésekre és bírósági perekre vonatkozó hivatalos statisztikai adatok
elégtelenek. A gyűlöletbeszéd miatt indított perekre vonatkozóan csak Litvánia
rendelkezik hivatalos adatokkal. 2007-ben összesen 15 bírósági pert indítottak. Egy
esetben született bűntetőítélet. 62 A gyűlöletből fakadó bűncselekmények miatt indított
bírósági eljárásokra vonatkozóan csak az Egyesült Királyság rendelkezik hivatalos
adatokkal. 2007-ben összesen 988 bírósági eljárást indítottak, 759 esetben született
büntető ítélet. 63 Vannak hivatalos adatok a gyűlöletbeszéd és gyűlöletből fakadó
bűncselekmények rendőrségen bejelentett eseteire vonatkozóan Svédországban, ahol
2007-ben 723 rendőrségi feljelentés kapcsolódott homofób eseményekhez. 64
Hollandiában 2008. január 1-jétől június 30-ig 150 homofób eseményt (erőszakot,
visszaélést vagy zaklatást) jelentettek a rendőrségen. 65
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Az, hogy más tagállamokban nincsenek hivatalos statisztikai adatok, részben abból a
tényből ered, hogy a gyűlöletbeszéd és gyűlöletből fakadó bűncselekmények vagy nem
minősülnek bűncselekménynek, illetve súlyosbító tényezőnek, vagy a panaszok
gyűjtése nem az indítékok szerint bontva történik (tehát a statisztikából nem lehet
megállapítani, hogy rasszista és homofób volt-e az indíték).

62

em

Azok az országok, amelyek jelentős számú esetet tartanak nyilván – pl. az Egyesült
Királyság 66 –, kitűnő eszközöket dolgoztak ki a gyűlöletből fakadó bűncselekmények
bejelentésére: például önálló feljelentő lap vagy külső fél által történő bejelentésre
szolgáló helyek, ahol a lakosság a rendőrségen kívül, máshol is bejelentést tehet, az
illetékes szakmai szervek együttműködésével, és mindezt az áldozat személyi adatainak
felfedése nélkül tehetik. A rendőrség csak az áldozat beleegyezésével vizsgálja ki a

N

A Litvániára vonatkozó országjelentés
A Királyi Ügyészség (Crown Prosecution Service, CPS) – amely az Angliára és Walesre vonatkozó
adatokat tartja nyilván – általánosságban gyűjt statisztikai adatokat a homofób bűncselekményekről, és
nem részletezi az elkövetett bűn típusa szerint (pl. gyűlöletbeszéd). A CPS a homofób vonást mutató
cselekmények nyomozása során a homofób bűncselekmény következő meghatározását fogadja el: „az
áldozat által homofóbnak vagy transzfóbnak érzékelt valamennyi cselekmény.” (E-mail üzenetváltás a
CPS-sel (2008.01.24.) és a skót kormány igazságügyi minisztériumával (2008.02.07.)) Lásd
még: EBESZ/ODIHR (2008): Hate Crimes in the OSCE Region - Incidents and Responses. Annual
Report for 2007, 46. o.; és az Egyesült Királyság országjelentése.
64
2008:15 jelentés: Brottsförebygganderådet, Hatbrott 2007, 81-90.o., lásd:
http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=Hatbrott_2007_webb.pdf&url=/dyna
master/file_archive/080716/6141d937f1ed069853de33f15d209d28/Hatbrott%255f2007%255fwebb.pdf
(2008.12.12.)
65
Politieacademie (2008) ‘Rapportage homofoob geweld. Politiegegevens. Periode 1 januari - 1 juli 2008’
66
Még az Egyesült Királyságban is 85 százalékra becsülik a be nem jelentett, homofób bűncselekmények
részarányát. Lásd például a következőt: http://www.barnet.gov.uk/index/communityliving/safety/harassment-help/harassment-help-homophobia.htm (2009.02.05.)
63
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bűncselekményt. A külső fél általi bejelentés lehetővé teszi az áldozatok számára, hogy
önbizalmat merítsenek és bátran jelentsék a bűncselekményeket, míg a szervek
megtalálják az áldozatokat legjobban segítő támogató szervezeteket. A gyűlöletből
fakadó bűncselekmények hatékonyabb nyilvántartása pontosabb képet ad, így lehetővé
teszi, hogy a rendőrség és más partnerek az információszerzésen alapuló, megelőző,
célzott fellépés révén, hatékonyabban tudjanak reagálni. Ezenkívül az Egyesült
Királyság egyszerű és hatékony, rendszeresített meghatározásokat dolgozott ki a
homofób események bejelentése céljára:
•

Homofób eseménynek tekintendő az áldozat vagy bármely más személy által
homofóbnak érzékelt valamennyi esemény.

•

Transzfób eseménynek tekintendő az áldozat vagy bármely más személy által
transzfóbnak érzékelt valamennyi esemény.

Felmérések és más adatforrások
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EU-szinten nem készült összehasonlító felmérés a gyűlöletből fakadó bűnözésről.
Mindazonáltal több tagállamban készültek tanulmányok,
amelyek egységesen
rámutattak a gyűlöletből fakadó bűnözés és a gyűlöletből fakadó események jelenlétére
– ezt a megállapítást alátámasztotta minden, az egyes tagállamokban ezzel a kérdéssel
foglalkozó LMBT civil szervezet és az egyenlőség előmozdításával foglalkozó nemzeti
szerv értékelése, olyan országokban is, ahol nem áll rendelkezésre statisztikai adat. 67

N

em

hi
te

Egy brit tanulmányban 68 a leszbikus válaszadók egyharmada és a meleg férfi
válaszadók egynegyede számolt be arról, hogy az elmúlt három év során gyűlöletből
fakadó bűncselekmény vagy incidens érte. A biszexuálisok közül minden tizenkettedik
volt érintett homofób gyűlöletből fakadó cselekményben. Egy lengyel tanulmány 69
szerint az LMB-válaszadók 18 százaléka számolt be arról, hogy szexuális irányultságuk
miatt fizikai erőszak érte őket az elmúlt két év során – közülük 42 százalék három vagy
több cselekményről számolt be. Egy dán internetes felmérés 70 szerint az LMBTválaszadók 12 százaléka számolt be arról, hogy szexuális irányultságuk vagy nemi
identitásuk miatt legalább egyszer testi sértés érte őket, és 39 százalékuk számolt be
arról, hogy legalább egyszer érte őket fenyegetés. Az olaszországi Torinóban végzett
67

68

69

70

A gyűlöletbeszédre és a gyűlöletből fakadó bűncselekményekre vonatkozóan nem találtunk statisztikai
adatokat Ausztriában, Bulgáriában, Cipruson, a Cseh Köztársaságban, Finnországban, Franciaországban,
Görögországban, Magyarországon, Lettországban, Litvániában, Luxemburgban, Portugáliában,
Romániában, valamint Spanyolországban. A transzneműek ellen irányuló, gyűlöletből fakadó
bűncselekményekre vonatkozóan alig vannnak adatok.
Nagy-Britannia-szerte 1 721 leszbikus, meleg és biszexuális felnőttből álló minta válaszolt a 2008-ban
készített online interjúk során, a 185 000 főből álló YouGov munkaközösség részeként. S. Dick (2008):
Homophobic Hate Crime - The Gay British Crime Survey, 2008., Stonewall, elérhető a következő
helyen: http://www.stonewall.org.uk/documents/homophobic_hate_crime__final_report.pdf
(2009.02.06.)
1 002 válaszadóból álló minta. M. Abramowicz (szerk.) (2007): Situation of bisexual and homosexual
persons in Poland, Kampania Przeciw Homofobii & Lambda Warsaw.
A boyfriend.dk internetes LMBT társkereső portál és a Danish Broadcasting Corporation által közösen,
9 473 válaszadó körében folytatott internetes felmérés (2007). A következő helyen érhető el:
http://boyfriend.dk/dr/result.php (2008.01.15.)
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felmérés 71 során a férfi válaszadók 51 százaléka és a női válaszadók 33 százaléka
számolt be az őket ért homofób erőszakról. Egy szlovén felmérésben a leszbikus és
meleg válaszadók 53 százaléka számolt be arról, hogy szexuális irányultságuk miatt
erőszak érte őket. 72
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A fenti eredmények csupán a jéghegy csúcsát jelentik, ugyanakkor rámutatnak a
probléma nagyságára az egész EU-ban, és azt sugallják, hogy a gyűlöletből fakadó
bűnözés és események nem korlátozódnak azokra az országokra, amelyekben kutatás
folyt. Ráadásul az összes megkérdezett LMBT civil szervezetnek tudomása volt a saját
tagállamában előforduló, gyűlöletből fakadó eseményekről még abban az esetben is,
amikor erre vonatkozóan nem folyt kutatás.
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2007-ben az Európai Parlament „egyes európai országokban a leszbikus, meleg,
biszexuális és transznemű közösségek ellen irányuló gyűlöletbeszéd elterjedését”
figyelte meg, és rámutatott a közszereplők által használt „gyűlöletkeltő vagy fenyegető
nyelvezetre vagy gyűlöletbeszédre, továbbá hogy a rendőrségnek nem sikerült
megfelelő védelmet biztosítani a homofób csoportok által szervezett erőszakos
tüntetések ellen”. Különösképpen felhívta a figyelmet Matteo – egy 16 éves torinói
olasz állampolgár – esetére, aki „nemrég öngyilkosságot követett el és két búcsúlevelet
hagyott hátra, amelyekben öngyilkosságát a szexuális irányultsága miatt elszenvedett
megfélemlítéssel indokolja”, továbbá felhívta a figyelmet arra tényre, hogy „az
Egyesült Királyságban működő civil társadalmi szervezetek Anglia-szerte a
középiskolákban a homofób megfélemlítések számának növekedését jelezték”,
valamint egy meleg férfi esetére, akit „Hollandiában csupán szexuális irányultsága és
nőies megjelenése miatt halálra vertek”. 73
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Az Európa Tanács hasonlóképpen aggodalmát fejezte ki az ilyen, gyűlöletből fakadó
bűncselekmények miatt. 2008-ban az Európa Tanács felhívta a figyelmet arra, hogy 74
„Rigában szélsőségesek ürülékkel és tojással dobálták meg a meleg aktivistákat és
támogatóikat, amikor azok miséről távoztak. Néhány évvel ezelőtt egy svéd
hokijátékost halálra késeltek Vasterasban, miután felfedte homoszexualitását. A
portugáliai Portóban fiúk egy csoportja megtámadott és megölt egy hajléktalan brazil
transznemű nőt, és holttestét egy vízzel teli kútba dobták.”
A támadások jellege

71

514 válaszadóból álló minta. C. Saraceno (szerk.) (2003): Diversi da chi? Gay, lesbiche, transsesuali in
un'area metropolitana, Milánó: Guerini
72
A. Švab, R. Kuhar (2005): The Unbearable Comfort of Privacy: Everyday Life of Gays and Lesbians,
Politike: Ljubljana, a következő helyen érhető el: http://www2.mirovniinstitut.si/eng_html/publications/pdf/MI_gay_eng.pdf (2008.12.22.)
73
Lásd az Európai Parlament 2007. április 26-án elfogadott, a homofóbia európai helyzetéről szóló,
P6_TA(2007)0167 határozatát, valamint az Európai Parlament 2006. január 18-án elfogadott, a
homofóbia európai helyzetéről szóló, P6_TA(2006)0018 határozatát.
74
T. Hammarberg, az Európa Tanács emberi jogi főbiztosa (2008): Hate Crimes - racism, anti-Semitism,
anti-Gypsyism, Islamophobia and homophobia; lásd:
http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/080721_en.asp (2008.09.03.)
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A
Belgiumban 75,
Svédországban, 76
Németországban, 77
Hollandiában, 78
79
80
Lengyelországban,
az Egyesült Királyságban,
Szlovéniában 81 és más
tagállamokban készített tanulmányok és felmérések azt mutatják, hogy az esetek
többségében a leggyakrabban szóbeli agresszió tapasztalható: a támadás általában
nyilvános helyen történik, a leszbikus és biszexuális nők esetében valószínűbb a nem
nyilvános környezetben történő zaklatás, mint a meleg vagy biszexuális férfiak
esetében, és az ő esetükben valószínűbb a szexuális zaklatás vagy a szexuális
zaklatással való fenyegetés, a fiatalok a többi korcsoportnál jobban ki vannak téve a
támadásoknak.
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omból való fiatalok egy csoportja sokszor zaklatott azért, hogy „meggyőzzenek” arról,
hogy itt leszbikusoknak nincs helyük. Szóban is sértegettek, és tettlegességre is sor
került. Egyszer meg is vertek. Azzal fenyegetettek, hogy megerőszakolnak, hogy
megtudjam, milyen jó is egy férfival, mivel férfira van szükségem.” (lengyel nő) 82

Az elkövetők
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A fenti tanulmányok megállapítják, hogy az áldozat általában nem ismeri az
elkövetőket, habár néhány esetben rokonok, kollégák vagy iskolatársak. 83 Az elkövetők
elsősorban fiatal férfiak (és gyakran csoportban lépnek fel).

75

M. Poelman & D. Smits (2007) Agressie tegen holebi's in Brussel-Stad, Antwerp: Apeldoorn.
E. Tiby (1999) Hatbrott? Homosexuella kvinnor och mäns berättelser om utsatthet för brott, Stockholms
universitet: Kriminologiska institutionen
MANEO - Das schwule Anti-Gewalt-Projekt in Berlin (2007)[MANEO – Berlini meleg erőszakellenes
projekt], a következő helyen érhető el: http://www.maneo.de/highres/index.html (2008.07.14.)
L.Buijs, J.W.Duyvendak, G.Hekma (2008) Als ze maar van me afblijven. Amsterdam: Universiteit van
Amsterdam, Amsterdam School for Social Science Research
M. Abramowicz (szerk.) (2007): Situation of bisexual and homosexual persons in Poland, Kampania
Przeciw Homofobii & Lambda Warsaw
S. Dick (2008): Homphobic hate crime - The Gay British Crime Survey, 2008, Stonewall
A. Švab, R. Kuhar (2005): The Unbearable Comfort of Privacy: Everyday Life of Gays and Lesbians,
Politike: Ljubljana, a következő helyen érhető el: http://www2.mirovniinstitut.si/eng_html/publications/pdf/MI_gay_eng.pdf (2008.07.14.)
Idézet a következő kiadványból: M. Abramowicz (szerk.) (2007): Situation of bisexual and homosexual
persons in Poland, Kampania Przeciw Homofobii & Lambda Warsaw
A családtagok és kortársak által elkövetett, gyűlöletből fakadó bűncselekmények viszonylag gyakori
előfordulását a szexuális irányultság vagy nemi identitás motiválja, és azt meg kell különböztetni más,
gyűlöletből fakadó bűncselekményektől, amelyeket például a rasszizmus vagy antiszemitizmus motivál.
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A dán Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske [A Melegek és Leszbikusok Országos
Szervezete] által létrehozott weboldalon bejelentett, gyűlöletből fakadó események
alapján a szervezet arra a következtetésre jutott, hogy „[A bejelentett események] azt
mutatják, hogy a cselekmények verbális és fizikai elkövetői férfiak. A leggyakrabban
férfiak csoportja, és a leggyakrabban [az etnikai többséghez tartozó] fehér dánok. […]
A meleg férfiakat jellemzően nyilvános helyen, a kikötők és melegbárok környékén

77

78

79

80
81

82

83
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érik inzultusok. A leszbikusokat gyakrabban éri szóbeli támadás, és nem nyilvános
helyeken gyakran éri őket szexuális támadás [vagy az azzal való fenyegetés].”
Két további kérdést is meg kell vizsgálni: elsősorban az LMBT-személyek ellen
fellépő, szélsőjobboldali csoportok, másodsorban az etnikai kisebbségi elkövetők
kérdését.
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Több helyen is előfordul, hogy LMBT-személyeket és találkozóhelyeket zaklatnak
vagy támadnak meg szélsőjobboldali csoportok: ilyen események történtek
Svédországban, Lengyelországban, Észtországban és Olaszországban. A
megkérdezettek közül többen az ultranacionalizmussal, az idegengyűlölettel vagy a
rasszizmussal hozták kapcsolatba az LMBT-személyek ellen elkövetett, gyűlöletből
fakadó bűncselekmények előfordulását. 84
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Ami az LMBT gyűlöletből fakadó bűncselekmények etnikai kisebbséghez tartozó
elkövetőit illeti, a nyilvános viták a vonatkozó kutatás szűkössége ellenére gyakran úgy
mutatnak rá a homoszexualitásról alkotott véleményekre, mint amelyek az etnikai
többség és az etnikai kisebbségi csoportok közötti különbséget jelzik, 85 és az áldozatok
néha arról számolnak be, hogy az LMBT-ellenes erőszakos cselekedetek elkövetői
etnikai kisebbségekhez tartoznak. A fennálló kutatás az etnikumhoz nem kapcsol olyan
egyéb tényezőket, mint társadalmi osztály, iskolázottság, munkavállalói státus vagy
vallási hiedelmek.
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A németországi MANEO tanulmány 86 – amely a meleg és biszexuális férfiak ellen,
Berlinben elkövetett, gyűlöletből fakadó bűncselekményekkel foglalkozott –
megállapította, hogy az esetek 16 százalékában találták úgy, hogy az elkövetők etnikai
kisebbséghez tartoztak. 87
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Egy Amszterdamról szóló, holland jelentés szerint 88 a marokkói származású fiatal
férfiak népességi arányuknál nagyobb mértékben szerepeltek a melegellenes erőszakos
cselekmények gyanúsítottjaiként. A jelentés következtetése: „A melegellenes erőszakos
cselekedetek elkövetőit nem vezérli vallási meggyőződés.” A muszlim elkövetők csak
felületesen ismerik a Koránt, és ritkán járnak mecsetbe. A marokkói elkövetők és a
bennszülött holland elkövetők indítékai majdnem azonosak: a szexualitással és
84

85
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A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó a következőkkel: SEKÜ (EE), RFSL (SE), Kampania
(PO), Arcigay/Arcilesbica (IT).
Például Dániában és Hollandiában a következőkben olvasható ennek leírása: 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. Koppenhága: Høst & Søn. Továbbá P. Mepschen (2008): Sex and the Other - Homosexuality
and Islam in Dutch public discourse című szakdolgozat
23 949 válaszadóból álló minta. MANEO - Das schwule Anti-Gewalt-Projekt in Berlin (2007)[MANEO
– Berlini meleg erőszakellenes projekt], a következő helyen érhető
el: http://www.maneo.de/highres/index.html (2008.07.14.)
Der Beauftragte für Integration und Migration in Berlin (2005) Integration und Migration in Berlin,
Zahlen - Daten - Fakten). Habár a vélt etnikai kisebbségi háttér és a hivatalos bevándorló háttér nem
ugyanaz, az adatok azt mutatják, hogy az „etnikai kisebbség” csoportjába sorolt személyek a népességi
arányuknál nem nagyobb mértékben szerepelnek a berlini bűnügyi statisztikákban.
L.Buijs, J.W.Duyvendak, G.Hekma (2008) Als ze maar van me afblijven. Amsterdam: Universiteit van
Amsterdam, Amsterdam School for Social Science Research, 128. o.
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nemiséggel kapcsolatos nézetek és érzelmek. A marokkói fiúk
magatartást, hanem az anális nemi aktust és a homoszexualitás
homoszexualitás legelítélendőbb megjelenési formáiként.
lakókörnyezetének utcai kultúrájában keresendő az ok, amiért
nagyobb mértékben jelennek meg elkövetőként.”

azonban nem a nőies
láthatóságát említik a
A marokkói fiúk
népességi arányuknál
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A gyűlöletből fakadó bűncselekmények bejelentése
A jelentés miatt megkérdezett LMBT civil szervezetek és néhány hatóság tapasztalata
szerint kevés gyűlöletből fakadó bűncselekményt jelentenek a rendőrségen vagy más
hatóságnál. Ezt tanulmányok is megerősítik. 89

tt

A korábban említett lengyel tanulmány 90 szerint az esetek 85,1 százalékát nem
jelentették a rendőrségen. Az Egyesült Királyságban készített tanulmány 91 szerint
csupán csak az áldozatok 23 százaléka jelentette a gyűlöletből eredő
bűncselekményeket a rendőrségen, míg más források – amint azt korábban említettük –
még ennél is alacsonyabb arányt említenek.

íte

Több tényező alakíthatja ezt a képet:

Egyes áldozatokat olyan döntésre késztet az LMBT-személyeket sújtó társadalmi
megbélyegzés és előítélet, hogy nem vallják magukat LMBT-nek, és kerülik a
bűncselekmények bejelentését, hogy csökkentsék a „kitudódás” vagy a támadásnak
való kitettség kockázatát.

•

Egyes LMBT-személyeket olyan gyakran ér gyűlöletből eredő incidens, hogy nem
is törődnek azok bejelentésével. Ezen okoknál fogva vagy az úgynevezett
„internalizált homofóbia” miatt egyes áldozatok nem bűncselekményként vagy
megkülönböztetésként fogják fel a gyűlöletből fakadó cselekedeteket, hanem az
LMBT-személyekről alkotott közvélemény által meghatározott társadalmi
körülmények részeként, azaz az „élet velejárójának” fogadják el.

•

A bejelentés módjának és helyének ismerete nem egységes. A legtöbb tagállamban
a rendőrség „közszolgálati” kultúrájának hiánya azt jelenti, hogy nemigen
tájékoztatják a lakosságot – és különösen a gyűlöletből fakadó bűnözésnek kitett
csoportokat – arról, hogy milyen módokon jelenthetik a gyűlöletből fakadó
bűncselekményeket. Ilyen esetben az, aki szexuális irányultsága vagy nemi
identitása miatt gyűlöletből fakadó bűncselekményt szenved el, egyszerűen nem
tudja, hogy hogyan és kinek jelentse.
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Például a fent említett, gyűlöletből fakadó bűncselekményekről szóló tanulmányok és a terepmunka
keretében folytatott, következőkkel sorra kerülő találkozók: Mozaika (Lettország, 2008. március 12.),
Szociális Ügyek Minisztériuma (Észtország, 2008. március 11.), BGO Gemini (Bulgária, 2008. április
30.), Arcigay/Arcilesbica (Olaszország, 2008. március 5.)
90
M. Abramovicz (szerk.) (2007): Situation of bisexual and homosexual persons in Poland, Kampania
Przeciw Homofobii & Lambda Warsaw
91
S. Dick (2008): Homphobic hate crime - The Gay British Crime Survey, 2008, Stonewall
89
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Mások esetleg vonakodnak a rendőrséghez fordulni vagy azért, mert rendőrök
részéről korábban homofóbia érte őket, vagy mert tartanak a rendőrök homofób
reakcióitól. Az áldozatok a rendőrök ilyen reakcióiról, valamint arról számoltak be,
hogy vonakodva veszik fel a panaszt, vagy hogy kételkednek a bűncselekmény
homofób indítékában. 92

•
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A görög OLKE és a román ACCEPT LMBT civil szervezetek például arról számoltak
be, hogy a rendőrök megfélemlítik és zaklatják az embereket a közismerten a meleg
férfiak találkozóhelyéül szolgáló közterületeken. 93 Egy észt tanulmány szerint az LMBválaszadók 25 százaléka számolt be arról, hogy a rendőrök ellenségesen reagáltak,
amikor gyűlöletből fakadó bűncselekményeket jelentettek be. 94 Például:
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hogy azért, ha az ember egy parkban, este fél 12-kor azonos nemű
szerelmével kézen fogva sétál és csókolózik, a rendőrök leköphetik,
megverhetik, megbírságolhatják, buzinak, köcsögnek és züllött fráternek
nevezhetik, és olyan szavakkal illethetik, amelyeket kimondani is
szégyellek?” (17 éves fiú, Románia) 95
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Az érintettek körében végzett elektronikus felmérés vegyes eredményeket mutatott arra
vonatkozóan, hogy a hatóságok mennyire próbálkoznak szembeszegülni az LMBTszemélyek ellen irányuló, gyűlöletből fakadó bűnözéssel. Ötvenhárom százalék
állította, hogy az illetékes hatóságok a gyűlöletből fakadó bűncselekményeket „eléggé
aggasztónak” vagy „nagyon aggasztónak” találják, míg 30 százalék szerint a hatóságok
úgy találják, hogy az ilyen esetek jelentősége csekély vagy elhanyagolható.
A bejelentés hiánya miatt is nehéz felmérni az EU-szerte bekövetkező támadások
mértékét és jellegét, mivel gyakran nem létezik hivatalos statisztika és esetjog.
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Több hatóság nyilatkozott úgy a terepmunka keretében készített interjúk során, hogy
nem eléggé kidolgozottak és nehezen használhatók a gyűlöletből fakadó
bűncselekmények bejelentésére szolgáló adminisztrációs eszközök. 96 Az LMBT civil
szervezetekkel, az egyenlőség előmozdításával foglalkozó nemzeti szervekkel és a
hatóságokkal készített interjúk azt sugallják, hogy a rendőrség nincsen eléggé
kiképezve a gyűlöletből fakadó bűncselekmények kezelésére, és nem rendelkezik a
bejelentéshez szükséges eszközökkel.
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Lásd pl. az ENAR (2006) árnyékjelentését: Bulgaria 2006 (Bulgária 2006), elérhető a következő
helyen: http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/national/Bulgaria_2006.pdf (2008.07.14.)
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó: Görögország, 2008. április 14. és Románia, 2008. április
12.
Kotter, L. (2002): Sexual Orientation Discrimination in Estonia, in Sexual Orientation Discrimination in
Lithuania, Latvia and Estonia. Open Society Institute és Kimeta Society.
UK Gay News (2006) Discrimination: Gays Fined for Cuddling in a Park While Straight Couple Ignored
for Having Sex, elérhető a következő helyen: http://ukgaynews.org.uk/Archive/2006july/2901.html
(2008.08.07.).
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó a következőkkel: a Brottsförebygganderådet és az
Integrations- och Jämställdhetsdepartementet, Enheten för diskrimineringsfrågar (Svédország, 2008.
március 6.), illetve Office of National Statistics (Egyesült Királyság, 2008. április 1.)
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Helyes gyakorlat: A gyűlöletből fakadó bűncselekmények rendőrségi
nyilvántartása Svédországban, 2007 tavaszán „a gyűlöletből fakadó bűnözéssel
foglalkozó egységet” hozott létre a stockholmi rendőrség. Több rendőri hatóság javított
a feljelentési eljárásain: az esetek felvételi eljárásába olyan „előugró ablakot” iktattak
be, amely akkor jelenik meg, ha a feljelentésben meghatározott kulcsszavak – mint
„meleg” vagy „bevándorló” – beírására kerül sor. A feljelentést író rendőrnek ilyenkor
további adatokat kell megadnia a cselekmény azonosítása érdekében, ami azt jelenti,
hogy az áldozat vagy az informátor további kihallgatása szükséges. Több rendőri
hatóságnál külön rendőri személyzet foglalkozik a gyűlöletből fakadó
bűncselekményekkel. Ezen felül Svédországban körülbelül 20 ügyész szakosodott a
gyűlöletből fakadó bűncselekményekre. 97
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Helyes gyakorlat: A gyűlöletből fakadó bűncselekmények névtelen bejelentése: A
terepmunka keretében végzett kutatás során kiderült, hogy Hollandiában kísérleti
projektet indítottak, amelynek keretében névtelenül lehet bejelenteni az interneten a
gyűlöletből fakadó bűncselekményeket. Ilyen módon akkor is lehetséges az adatok
gyűjtése, ha az áldozatok nem akarnak közvetlenül feljelentést tenni a rendőrségen. 98
Dániában a koppenhágai önkormányzat hasonlóképpen eljárva weboldalt hozott létre a
gyűlöletből fakadó bűncselekmények névtelen bejelentésére.99 Szlovéniában a
Legebitra LMBT civil szervezet Povej naprej! (Aktivizálódj!) címmel programot
indított, hogy az áldozatok név nélkül való megkérdezése révén elősegítse az LMBTszemélyek ellen irányuló, gyűlöletből fakadó bűncselekmények és a megkülönböztetés
eseteinek bejelentését. 100
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Helyes gyakorlat: Oktató- és tájékoztató anyag: Franciaországban magáncégek,
rendőrszakszervezetek, valamint meleg és leszbikus szövetségek együttműködése révén
„Útmutató az áldozatok számára” címmel anyagot dolgoztak ki a gyűlöletből fakadó
bűncselekmények és megkülönböztetés áldozatai számára. A terepmunka keretében
készített interjúk alapján a francia nemzeti csendőrség 2006 óta a homoszexualitásról
és homofóbiáról szóló, tájékoztató modulokat épít be oktatóanyagába. 101 A terepmunka
keretében készített interjúk során kiderült, hogy Belgiumban az egyenlőség

97

A Svédországra vonatkozó országjelentés
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó az Egyenlő Bánásmód Bizottsággal (Hollandia, április 1.)
99
Lásd: http://www.registrerdiskrimination.kk.dk/?sc_lang=en (2008.10.17.)
100
Lásd: http://www.drustvo-legebitra.si/index.php?option=com_content&task=view&id=148&Itemid=0
(2008.10.17.)
101
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó a következőkkel: Inter-LGBT és L'Autre Cercle
(Franciaország, 2008. március 10.)
98
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előmozdításával foglalkozó nemzeti szerv, a Központ az Esélyegyenlőségért és a
Rasszizmus ellen – hasonló rendőrképzési kezdeményezésbe fogott. 102
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Ami a bírósági eljárásokat illeti, egy svéd tanulmány 103 kimutatta, hogy a bíróság elé
vitt, gyűlöletből fakadó cselekmények jelentős eltérést mutatnak az egyes rendőrségi
körzetekben, és hogy a gyűlölet vagy homofóbia elemét néha még abban az esetben is
figyelmen kívül hagyták az eljárás és az ítélethozatal során, amikor az volt az elkövetett
bűncselekmény indítéka.

A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó a követekezővel: Központ az Esélyegyenlőségért és a
Rasszizmus ellen (Belgium, április 3.)
103
E. Tiby (2006) En studie av homofoba hatbrott i Sverige, Stockholm: Forum för levande historia
102
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Helyes gyakorlat: Vádemelési politika: Az Egyesült Királyságban működő Királyi
Ügyészség irányelvet adott ki a gyűlöletből fakadó, homofób és transzfób
bűncselekmények kivizsgálására. A dokumentum kifejti, hogy a Királyi Ügyészség
(CPS) hogyan kezeli a gyűlöletből fakadó, homofób és transzfób bűncselekmények
eseteit, továbbá kijelenti, hogy a CPS eltökélt szándéka, hogy a vétkesek törvény elé
állítása révén hozzájáruljon a homofób vagy transzfób elemet tartalmazó
bűncselekmények számának csökkentéséhez. 104

104

Lásd: http://www.cps.gov.uk/publications/docs/htc_policy.pdf (2008.10.06.).
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Az LMBT-találkozóhelyek elleni támadások
Több tagállamban számolnak be arról, hogy támadás éri az LMBT-találkozóhelyeket: ez
az LMBT civil szervezetek irodáinak vagy közösségi helyeinek tönkretételétől kezdve az
ilyen találkozóhelyeken tartózkodó LMBT-személyek zaklatásáig vagy megtámadásáig
terjedhet.
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A svédországi Riksförbundet För Seksuellt Likaberättigande [A Leszbikusok, Melegek,
Biszexuálisok és Transzneműek Svédországi Jogvédő Szövetsége] egyik helyi
szervezetének telephelyét ért vandál támadás – amelynek során betörték az ablakokat és
gyújtószerkezeteket dobtak a helyiségbe – nem az egyetlen példa. 105 A terepmunka
keretében készített interjúk során gyűjtött információk révén rámutathatunk a római
LMBT-közösség történelmi találkozóhelyének (The Coming Out) felgyújtására (2008.
február), valamint a különféle LMBT-találkozóhelyek ellen a közelmúltban intézett
neofasiszta támadásokra. 106 Az olasz Arcigay és Arcilesbica LMB civil szervezetek úgy
vélik, hogy fokozódik az LMBT-szervezetek és közösségi helyek ellen irányuló
erőszak. 107

íte

Gyűlöletbeszéd
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s

A „gyűlöletbeszéd” kifejezés ebben a részben alkalmazva a megalázó vagy tiszteletlen
nyilvános értekezés során homofóbiából és/vagy transzfóbiából merítő vagy azt
kifejező, szóbeli cselekedetek szélesebb körét öleli fel.
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A rendelkezésre álló adatok alapján a gyűlöletbeszéd legalább három olyan típusát
határozhatjuk meg, amely homofób kontextusban különös jelentőséggel bír: a
közszereplők gyűlöletbeszédei, a vallási vezetők gyűlöletbeszédei és az interneten –
gyakran név nélkül – közzétett gyűlöletbeszédek.

em

A közszereplők és vallási vezetők gyűlöletbeszédei

N

Néhány LMBT civil szervezet és kutató figyelemmel kísérte a sajtóban vagy máshol
megjelent nyilatkozatokat. Lettországban és Litvániában a Mozaika (Lettország) és a
Melegek Litvániai Ligája nevű LMBT civil szervezet az LMBT-ellenes nyilatkozatokat
és egyéb homofób kijelentéseket vizsgálva olyan megfogalmazási mintákat fedezett fel,
amelyek közül nem mindegyikre érvényes a gyűlöletbeszéd szigorúan vett jogi
meghatározása. 108

105

Riksförbundet För Seksuellt Likaberättigande (Nord) [Leszbikusok, Melegek, Biszexuálisok és
Transzneműek Svédországi Jogvédő Szövetsége] Hatbrott! Vad gör jag? Information och rad för
homosexuella, bisexuella och transpersoner (Vitairat megjelenési időpont nélkül: www.rfsl.se/nord).
106
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó a következőkkel: Arcigay és Arcilesbica (2008. március
5.) Lásd még: http://www.arcigay.it/incendio/incendio-al.coming-out-roma ,
http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/cronaca/incendio-coming/1.html, és
http://www.arcigay.it/dossier-omofobia-italia-2006-2008 (2008.07.20.)
107
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó a következőkkel: Arcigay és Arcilesbica (2008. március
5.)
108
Mozaika (2007): Homophobic Speech in Latvia: Monitoring the Politicians
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Az ellenőrző projektek során megállapították, hogy főleg konzervatív politikusok és
vallási (katolikus vagy protestáns keresztény) közszereplők fogalmaztak meg LMBTellenes nyilatkozatokat. Ezek a nyilatkozatok elsősorban arra a gondolatra építettek,
hogy az LMBT-személyek és életmódjuk veszélyt jelent a társadalomra. Amint azt a
Mozaika megfogalmazza: „világossá vált, hogy a leszbikusok és melegek elleni
kirohanásaik során, újra és újra bizonyos típusú érveket sorakoztatnak fel”. 109 Ezek az
érvek: 110
a nemzet és az állam etnikai homogenitását és integritását a melegek és leszbikusok
kizárása vagy alárendelése révén kívánják fenntartani,

•

a keresztény hitre támaszkodnak a melegeknek és a leszbikusoknak az egész
nemzettel egyenlőnek értendő „erkölcsi közösségből” való kizárásakor,

•

valamely meghatározatlan erkölcsre hivatkoznak – gyakran hívva segítségükül a
családi értékeket a melegek és leszbikusok kizárása vagy alárendelése melletti
érveléskor.
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Ezenkívül egyes nyilatkozatokban az LMBT-személyek a nemzet „demográfiai
túlélését” fenyegető, külföldről érkező „nyugati veszélyként” jelennek meg:
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műen nemet kell mondanunk azoknak a nyugati bölcseknek, akik arra akarnak
rávenni, hogy népünk önként vállalja az öngyilkosságot, mert – ahogy azt Önök is
tudják – a gyerekek nem homoszexualistáktól [sic!] születnek.” (lett parlamenti
képviselő, a Parlament 2006.05.31-i plenáris ülésén) 111
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A büszkeség napi események engedélyezése elleni érvek szintén megkérdőjelezték,
hogy a szexuális irányultság kisebbségi emberi jog-e vagy csak „erkölcstelen hajlam”,
ilyen módon téve egyenlőségjelet a homoszexuálisok, az alkoholisták és a
kábítószerfüggők közé.

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 , 4. o.
110
Mozaika (2007): Homophobic Speech in Latvia: Monitoring the Politicians , 5. o.
111
Mozaika (2007): Homophobic Speech in Latvia: Monitoring the Politicians , 31. o.

54

fo
rd
ítá
s

keség napi felvonulásokat Lettországban törvényellenesnek kell tekinteni, és nem
szabad engedélyezni, elsősorban azért, mert azok ellentétben állnak az erkölccsel és
az állam alaptörvényében, az alkotmányban lefektetett nemzeti családmodellünkkel.
Másodsorban a homoszexualitás a természet rendje elleni, következésképpen az
isteni törvény elleni dolog. Harmadsorban a homoszexuálisok jogtalanul követelnek
kisebbségi jogokat. A kisebbséget olyan emberek alkotják, akiket nemzetiségük,
nyelvük, fajuk, bőrszínük és egyéb semleges jellemvonásaik, nem pedig az erkölcsi
értékelésük különböztet meg a többségtől. Ez azt jelenti, hogy az alkoholisták,
homoszexuálisok, kábítószerfüggők vagy más embercsoportok nem tekinthetők
kisebbségnek, ha erkölcstelen hajlamok képezik a kisebbség alapját.” (a lettországi
katolikus egyház bíborosa és más papjai által aláírt, politikusoknak címzett nyílt
levél) 112
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Fontos megjegyezni, hogy az LMBT-közösséget érintő – a fent említetthez hasonló –
nyilvános, becsmérlő nyilatkozatok semmi esetre sem korlátozódnak Lettországra. A
terepmunka során összegyűjtött információ alapján megállapítható, hogy ilyen
nyilatkozatok Máltán, Olaszországban, Litvániában, Lengyelországban, Cipruson,
Görögországban és Romániában 113 is előfordulnak, általában konzervatív politikusok
vagy a katolikus, illetve az ortodox keresztény felekezet vallási vezetői
megnyilvánulásaiban. A nyilatkozatok típusai és az érvelés módja nagyban hasonlít a
Mozaika nyomon követési projektje során feltártakhoz. Nem meglepő, hogy az ezekben
az országokban működő LMBT civil szervezetekkel és az egyenlőség előmozdításával
foglalkozó nemzeti szervekkel készített interjúk során az derült ki, hogy ahol a
homoszexualitás – az erkölcsre hivatkozva – politikailag erősen vitatott kérdés, ott
sürgetőbb és jelentősebb problémát jelent a homofób beszédmód, különösen abban az
esetben, ha azt a büszkeség napi eseményekkel szembeni ellenállás szítására használják
fel, amint azt a gyülekezési szabadságról szóló részben már kifejtettük.

A szórakoztatóiparban: az egyik német magántelevízió énekversenyének
(„Deutschland Sucht Den Superstar” [Németország szupersztárt keres]) válogató
bizottságának egyik tagja felkavarta a közvéleményt azzal, hogy az egyik
résztvevőt „buzinak” nevezte, aki „úgy énekel, mint egy disznó”. 114

N

•

em

Az LMBT-személyek iránti gyűlölet kifejezése természetesen nem korlátozódik a
politikusokra vagy a vallási vezetőkre. Néhány példa ennek szemléltetésére:

112

LETA hírügynökség, 2008. május 27.
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó a következőkkel: Melegek Máltai Jogvédő Mozgalma
(2008. március 3.), Arcigay/Arcilesbica (Olaszország, 2008. március 5.), Melegek Litvániai Ligája
(2008. március 13.), Kampány a Homofóbia Ellen (2008. március 17.), Ciprusi Melegek Felszabadítási
Mozgalma (2008. április 10.), OLKE (Görögország, 2008. április 14.), ACCEPT (Románia, 2008. április
12.)
114
Németül: „Vollschwuchtel, singt wie ein Schwein” (az RTL adása, 2008.), a Németországra vonatkozó
országjelentésben idézett kijelentés
113
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A médiában: „A homoszexuálisokat ki kellene végezni” – ez volt a romániai
Evenimentul Zilei napilap 2004. május 11-i számának főcíme, amely alatt
nyilvános LMBT-eseményekről szóló cikket közöltek. 115

•

A közszereplők részéről: 2005-ben egy, a közvéleményt formáló ismert portugál
személyt bíróság elé állítottak azért, mert nyilvánosan kijelentette, hogy a
homoszexuálisok betegek, és a pedofilokhoz és kábítószerfüggőkhöz hasonlította
őket. 116
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Gyűlöletbeszéd az interneten
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Különös aggodalomra ad okot a homofób beszéd interneten való elburjánzása. Nem
nagyon folyik kutatás e témában, de a terepmunka rámutat, hogy ezt komoly
aggodalmat keltő témaként vetette fel néhány LMBT civil szervezet 117, az egyenlőség
előmozdításával foglalkozó nemzeti szerv 118 és tanulmány. Egy 2006-ban készült
tanulmány 119 a következőre mutatott rá: „Elég egy keresőszó bármelyik
keresőrendszeren, és máris számos olyan weboldal jelenik meg, amelyen a
bevándorlók, zsidók, muszlimok vagy homoszexuálisok elleni, az e csoportok iránti
gyűlöletre uszító és a velük szembeni erőszakra bátorító propagandát terjesztenek. '
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A tanulmány arról is beszámolt, hogy Hollandiában például a Holland Panasziroda azt
tapasztalta, hogy folyamatosan nő a holland internetes helyeken közzétett, ilyen
anyagok száma.
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Több, az egyenlőség előmozdításával foglalkozó nemzeti szerv és LMBT civil
szervezet is azt állapította meg, hogy jelentős számban adnak közre az interneten az
LMBT-közösség ellen irányuló, gyűlölködő eszmefuttatásokat. Több LMBT-ellenes
hálózat használja az internetet többek között kommunikáció, hálózatépítés és
mobilizálás céljára. Erre példa a lett NoPride Szövetség vagy a portugál Partido
Nacional Renovador, amelyek 2005-ben egy nacionalista blogon a „meleg és pedofil
lobbi” elleni tüntetést jelentettek be. 2006-ban egy svéd szélsőjobboldali weboldalról
szóló bejelentés érkezett, a homoszexuálisok elleni gyűlöletkeltés miatt.120

N

A litván Esélyegyenlőségi Ombudsmani Hivatal hivatali vizsgálatot folytatott, és
mintaeljárást indított a weboldalakon megjelenő gyűlöletbeszéd miatt. Az interjúk
során összegyűjtött információ azonban rámutatott, hogy az ilyen eseteket gyakran

115

Romániára vonatkozó országjelentés
J.E.F. Gouveia (2005): „Qualquer dia a pedofilia vai acabar por ser legalizada”, O Independente, 2005.
február 18.
117
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó például a SEKÛ-vel (Észtország, 2008. március 10.)
118
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó például az esélyegyenlőségi ombudsmannal (Litvánia,
2008. március 14.)
119
M. Zarrehparvar (2006.): A Nondiscriminatory Information Society , in R.F. Jørgensen: Human Rights
in the Global Information Society , London: The MIT Press, 226. o.
120
Brottsförebyggande rådet (Svéd Bűnmegelőzési Nemzeti Tanács), 2008 Hatbrott 2007 - En
sammanställning av anmälningar med främlingsfientliga, islamofobiska, antisemitiska och homofobiska
motiv
116
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nehéz bíróság elé vinni, mivel jelentős erőforrásokat és elszántságot kíván meg a
megjegyzésekért ténylegesen felelős szerzők azonosítása.121
Következtetések

fo
rd
ítá
s

Az LMBT-személyek ellen irányuló, gyűlöletből fakadó bűnözés elterjedt jelenség,
amely többféle módon is hatással van a meleg férfiakra, leszbikusokra, biszexuális
férfiakra és nőkre, valamint a transznemű személyekre.
Az esetek rendőrségen vagy más hatóságnál történő bejelentésének hiánya – amelyet az
magyaráz, hogy az LMBT-áldozatok vonakodnak maguk bejelenteni az eseteket, illetve
hogy a rendőrhatóságok gondatlanul járnak el – is hozzájárul a problémához.

tt

Az esetek hatóságoknak való bejelentésére szolgáló eszközök nem elég fejlettek, habár
a gyűlöletből fakadó bűncselekmények tényleges számánál kevesebbet mutató
jelentések komolyan akadályozzák a hatóságokat abban, hogy sikeresen lépjenek fel az
ilyen bűncselekményekkel szemben.
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Ezenkívül az EU-ban kevés kutatás folyik a gyűlöletből fakadó bűncselekmények
mértékével, jellegével, elkövetőivel, illetve áldozataival kapcsolatban.
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Az LMBT-személyek által látogatott helyek elleni támadások problémát okoznak
néhány tagállamban. Az LMBT civil szervezetek telephelyeit feldúlják, más
találkozóhelyeket felgyújtanak, vagy komoly zaklatás vagy támadás éri az ügyfélkört. Ez
a tanulmány olaszországi és svédországi esetekről számol be.

em

A közszereplők gyűlöletbeszédei különös aggodalomra adnak okot, mivel azok
kedvezőtlen hatást gyakorolnak a közvéleményre, táptalajt adva az intoleranciának. A
nyilvános LMBT-ellenes nyilatkozatokban az LMBT-személyeket gyakran úgy festik
le, mint akik természetellenes, beteges, deviáns, vétkes, erkölcstelen vagy a társadalmat
megrendítő módon viselkednek.
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Kiemelt figyelmet érdemel az internet. Az internetet gyűlöletkeltésre használják, és az
elkövetőket nem könnyű megtalálni vagy bíróság elé állítani.

A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó az esélyegyenlőségi ombudsmannal (Litvánia, 2008.
március 14.)
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A gyülekezési szabadság
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Ez a rész a nyilvános LMBT-demonstrációkkal és -eseményekkel – nevezetesen a
büszkeség napi ünnepléssel, valamint a helyszínek LMBT-vel kapcsolatos
tevékenységek céljára való hozzáférésével és elérhetőségével – foglalkozik.

Büszkeség napi felvonulások és egyéb nyilvános LMBT-demonstrációk és események

le
s

íte

tt

A meleg büszkeség felvonulás 1969 júniusára visszanyúló hagyomány, amikor az
LMBT-személyek az LMBT-személyeket és találkozóhelyeket ért, állandó rendőrségi
zaklatás miatt több napon át tüntettek New York utcáin. A következő évben több
amerikai nagyvárosban tüntetéssel emlékeztek meg a felkelésről, és azóta világszerte
elterjedtek az évente megtartott, homofóbia-ellenes és az LMBT-jogok melletti
tüntetések. Ezek a „büszkeség” demonstrációk – amelyek számos tagállamban ünnepi
jelleget öltöttek – az LMBT-személyek és -csoportok számára további, nagyon fontos
közösségépítő és erőt adó funkcióval bírnak. Az interjúk során nyilvánvalóvá vált, hogy
az évente megrendezett eseményeket vagy demonstrációkat a helyi LMBT civil
szervezetek szervezik a legtöbb EU-tagállamban, és azokat a legtöbb esetben
engedélyezi a rendőrség vagy önkormányzat, mi több, néhány esetben egyenesen az
önkormányzatokkal együttműködésben kerülnek megszervezésre. 122

N

em

hi
te

A demonstrációkat különféle címen – például mint a másság menete, szivárvány
felvonulás, egyenlőségi felvonulás vagy Christopher-utcanap –, különféle jelszavakkal,
célokkal és kifejezésmóddal szervezik. Erre vonatkozóan az EU-nak az ilyen
ünnepségeken való saját részvétele a szexuális irányultság területén tapasztalható
sokféleség támogatásának jeleként fogható fel. Erre 2005-ben került sor, az
amszterdami csatornaparádén, amelyen az Európai Bizottság megkülönböztetésmentesség melletti kampányának részeként egy „A sokszínűségért. A diszkrimináció
ellen” szlogenű hajó is részt vett. 123 Az elmúlt években azonban néhány esemény
jelentős mértékű, kedvezőtlen felhangú figyelmet keltett több EU-tagállamban, és az
egyes büszkeség napi ünnepek feletti vita azt jelzi, hogy a homoszexualitás
középpontba állítása politikai kérdéssé vált.
Aggodalmat keltő, ahogyan néhány tagállam az elmúlt években a büszkeség napi
eseményekre reagált: egyes hatóságok nem biztosítják az LMBT-személyek
gyülekezési jogát, nem biztosítanak számukra védelmet az ellentüntetők ellen, és a
nyilvános LMBT-demonstrációkat valójában arra használják fel a politikai vagy vallási
személyiségek, hogy LMBT-ellenes magatartásra és cselekedetekre bátorítsanak.
Tiltások

122
123

A terepmunka során gyűjtött információk
Lásd: http://www.stop-discrimination.info/31.0.html (2009.01.12.)
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Az elmúlt években több esetben is előfordult, hogy önkormányzatok tiltották be –
legalábbis kezdetben – az LMBT-jogok mellett kiálló békés tüntetéseket és gyűléseket:
Litvánia: 2007-ben a vilniusi önkormányzati hatóságok két ízben nem adtak engedélyt
nyilvános LMBT-esemény megtartására. A szervezők másodfokon panaszt tettek, de
azt a bíróság elutasította. 124
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Lettország: az interjúk során összegyűjtött információk szerint az önkormányzati
hatóságok 2005-ben és 2006-ban betiltották a rigai büszkeség napi felvonulást. 125

Bulgária: Várna polgármestere 2005-ben betiltotta a Rózsaszín Pont nevű információs
stand megnyitását. A szervezők panaszt nyújtottak be a a megkülönböztetés elleni
védelemmel foglalkozó bizottsághoz, amely a várnai önkormányzatot közvetett
megkülönböztetésben vétkesnek találta. Az eset a fellebbezési eljárások miatt még
mindig folyamatban van. 126
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Románia: az önkormányzati hatóságok 2005-ben betiltották a sokszínűséget hirdető
bukaresti felvonulást. 127
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Lengyelország: a varsói önkormányzati hatóságok 2004-ben és 2005-ben betiltották az
LMBT-személyek egyenlőségét támogató felvonulásokat. 2005-ben hasonló
felvonulást tiltottak be Poznanban. 128
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Többek között a résztvevők biztonságát, a közerkölcs megsértését és a közrend
fenntartását jelölték meg a tiltás okaként. Fontos azonban megjegyezni, hogy az LMBT
civil szervezetek támogatása, a nemzetközi nyomás, a bírósági ítéletek, a nemzeti
egyenlő bánásmód hatóságok véleménye, illetve a miniszteri szintű közbeavatkozás
nyomán változtattak egyes tiltásokon és a korlátozás egyéb, bonyodalmat keltő
eljárásain. 129

N

E. Ziobiene (2008): Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation,
Report on Lithuania, FRALEX jogi beszámoló. Továbbá: A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó
a Melegek Litvániai Ligájával (Litvánia, 2008. március 13.) és az esélyegyenlőségi ombudsmannal
(Litvánia, 2008. március 14.)
125
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó Lettországban a következőkkel: Tiesībsarga birojs
[Ombudsmani Hivatal] (2008. március 12.) és Mozaika LMBT civil szervezet (2008. március 12.)
126
S. Kukova (2008): Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds f Sexual Orientation,
Report on Bulgaria , FRALEX jogi országjelentés. Továbbá: A terepmunka keretében sorra kerülő
találkozó a BGO Gemini LMBT civil szervezettel (2008. április 28.) és a a megkülönböztetés elleni
védelemmel foglalkozó bizottsággal (2008. április 29.)
127
Romániára vonatkozó országjelentés és a terepmunka keretében sorra kerülő találkozó az ACCEPT
LMBT civil szervezettel (2008. április 7.)
128
M. Abramovicz (szerk.) (2007.): The Situation of Bisexual and Homosexual Persons in Poland; 2005
and 2006 report , Varsó: Campaign Against Homophobia and Lambda Warsaw Association
129
Romániára vonatkozó országjelentés. M. Abramovicz (szerk.) (2007.): The Situation of Bisexual and
Homosexual Persons in Poland; 2005 and 2006 report , Campaign Against Homophobia és a Lambda
Warsaw Association, Warsaw . A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó Lettországban a
következőkkel: Tiesībsarga birojs [Ombudsmani Hivatal] (2008. március 12.) és Mozaika LMBT civil
szervezet (2008. március 12.)
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Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Baczkowski és társai kontra
Lengyelország 1543/06 sz. ügyben 2007. május 3-án hozott határozata
elrendelte, hogy a 2005. évi varsói egyenlőség melletti felvonulások és
gyűlések betiltása sérti az emberi jogok európai egyezményének 11., 13. és 14.
cikkét. 130

Adminisztratív akadályok

tt

Az interjúk feltárták, hogy 2007-ben Észtországban adminisztratív akadályokat
gördítettek az esemény elé: a helyi rendőrség vonakodott együttműködni a büszkeség
nap szervezőivel, és elvárta tőlük, hogy biztonsági magáncéget bízzanak meg a rend
fenntartásával. 131 A szervezők panaszt tettek az igazságügyi kancellárnál. A kancellár
megállapította, hogy a Põhja Politseiprefektuur [Északi Rendőrfőkapitányság] nem
követte a felelősségteljes kormányzás normáit, amikor elutasította a felvonulás
szervezőivel való együttműködést. 132
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Az igazságügyi kancellár rámutatott, hogy habár úgy tűnik, hogy a hatóságok tudatában
vannak negatív kötelezettségeiknek – azaz hogy ne zavarják meg a felvonulást –, nem
voltak tudatában pozitív kötelezettségüknek, miszerint olyan környezetet kell
biztosítaniuk, amelyben gyakorolható a szabad gyülekezés joga és az ahhoz kapcsolódó
jogok (például oly módon, hogy a tüntetőket megvédik az ellentüntetőktől). 133

Ellenreakciók
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A megkérdezettek szerint Romániában is hasonló akadályokat gördítettek a
sokféleséget támogató felvonulás elé 2008-ban, amikor a helyi rendőrség
forgalomszabályozási tervet kért a szervezőktől. 134
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A büszkeség napi eseményekhez hasonló LMBT-demonstrációk ellen irányuló reakciók
nem korlátozódnak a hatóságokra. 2008 nyarán a nemzetközi hírközlő szervek arról
számoltak be, hogy a Cseh Köztársaság, Magyarország és Bulgária fővárosaiban
erőszakos támadások érték a büszkeség napi felvonulásokat. Az elmúlt években
Svédországban, Lengyelországban, Lettországban, Észtországban, a Cseh
Köztársaságban, Magyarországon, Romániában és Bulgáriában a tüntetések elleni
erőszakos támadásokra került sor. 135

130

Lásd: http://www.icj.org/IMG/European_Compilation-web.pdf (2008.11.26.)
Helyszíni találkozó a SEKÜ és a Diversity szervezettel (Észtország, 2008. március 10.)
132
Észtország/Õiguskantsleri kantselei (2007.09.) ‘Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava järgimiseks’
[„A törvényességre és a felelősségteljes kormányzásra vonatkozó ajánlás”], levél Raivo Kütt
politseiprefektnek [rendőrfőkapitánynak], 13. o.
133
Észtország/Õiguskantsleri kantselei (2007.09.) ‘Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava järgimiseks’
[„A törvényességre és a felelősségteljes kormányzásra vonatkozó ajánlás”], levél Raivo Kütt
politseiprefekt [rendőrfőkapitányhoz], 13. o.
134
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó az ACCEPT-tel (Románia, 2008. április 7.)
135
Országjelentésekből származó adatok
131
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„Azok a neonácik, akik 2003-ban megvertek a büszkeség napi felvonuláson, megütötték velem a
főnyereményt, mivel én „blatte” [a nem fehér bőrű svéd vagy színes bőrű – például arab vagy
latin-amerikai származású – emberek becsmérlő megnevezése] és meleg vagyok. Úgy érzem,
hogy ma minden eddiginél fontosabb, hogy részt vegyek a büszkeség napi felvonuláson. Nagyon
sok olyan meleg, leszbikus és transznemű ember van, aki nem mer felvonulni. Menjetek ki az
utcára, mutassátok meg magatokat!” 136 (svéd férfi)
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A fent említett országokban működő LMBT civil szervezetek és az egyenlőség
előmozdításával foglalkozó nemzeti szervek szerint az ellentüntetéseket jellemzően
bizonyos csoportok szervezik, amelyek néha stratégiai szövetségben működnek, és a
következőkből állhatnak: fasiszta és neonáci csoportok, ultranacionalista csoportok
és/vagy ortodox, katolikus vagy protestáns keresztény csoportok.
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Az ellentüntetésekre való felhívás több esetben a fenti csoportokon kívülieket is elér,
aminek eredményeképpen nagyszabású nyilvános tüntetéseken követelik például azt,
hogy „halál a szodomitákra” 137, valamint olyan jelszavakkal jelennek meg, mint „Meleg
büszkeség = AIDS-es büszkeség”, „Állítsuk meg a nyugati dekadenciát!” vagy „A
melegek olyanok, mint a zsidók – halál rájuk!” 138
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A nyilvános LMBT-események szervezői előtt álló kihívások példájaként megemlítjük,
hogy egy 2005. évi lengyelországi felmérés megállapítása szerint a válaszadók 78
százaléka ellenezte az LMBT-szervezetek nyilvános tüntetéshez való jogát. 139
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A terepmunka keretében végzett kutatás eredményei alapján több LMBT civil szervezet
számol be arról, hogy a felvonulásokat érő támadásokon kívül, a büszkeség napi
események előtt és különösen azokat követően problémás a résztvevők biztonsága. 140 A
rendőrség a beszámolók szerint képtelen vagy nem hajlandó megvédeni a résztvevőket
a támadásoktól. 141
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Számos példa van arra, hogy politikusok nem hajlandók támogatni a büszkeség napi
eseményeket, de amikor ugyanezek a politikusok közvetlenül felelnek az egyenlő
bánásmódért, különösen határozott a politikai üzenet. 2008 májusában az
Olaszországban újonnan kinevezett esélyegyenlőségi miniszter azon az alapon
utasította vissza a római meleg büszkeség napjának támogatását, hogy Olaszországban
már nem éri hátrányos megkülönböztetés a homoszexuálisokat. Nem értett egyet a
RFSL (2005): „Belonging”, elérhető a következő helyen: http://www.rfsl.se/public/rfsl_belonging_2.pdf
(2009.02.06.)
137
Romániára vonatkozó országjelentés
138
S.P. Knudsen, '"Gay Pride er vestlig decadence"' in Dagbladet Information, 02.06.2008, available at:
http://www.information.dk/160136 (21.07.2008)
139
Közvélemény-kutató Központ (2005): Acceptance of rights for gay and lesbian persons and social
distance towards them, elérhető a következő helyen: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2005/K_12705.PDF (2008.07.21.)
140
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó pl. a következő szervezetekkel: RFSL (Svédország,
2008. március 5.), Háttér Társaság a Melegekért (Magyarország, 2008. április 17.), Mozaika (Lettország,
2008. március 12.)
141
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó pl. a következő szervezetekkel: ACCEPT (Románia,
2008. április 7.), Háttér Társaság a Melegekért (Magyarország, 2008. április 17.), Campaign Against
Homophobia (Kampány a Homofóbia Ellen) (Lengyelország, 2008. március 17.)
136
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meleg büszkeség napja szervezőinek vélt céljával, amely miszerint a homoszexuális
párkapcsolatoknak a heteroszexuális házasságokkal egyenlő legitimitást kellene
biztosítani.
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Ha figyelembe vesszük a hatóságok eljárásmódját, az ellentüntetések jellegét és az
LMBT-demonstrációkat kísérő nyilvános vitát, világossá válik, hogy az LMBTdemonstrációk esetében nem kizárólag a szélsőségesek veszélyeztetik a szabad
gyülekezés jogát. Jelentős az átfedés azon tagállamok között, ahol a hatóságok
megtagadják vagy nem hajlandók engedélyt adni az LMBT-demonstrációkra, és ahol
erőszakos ellentüntetésekre kerül sor.
Az LMBT-demonstrációk tiltása, akadályozása és támadása
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Az elmúlt öt év során Bulgáriában, Észtországban, Lettországban,
Lengyelországban és Romániában nyilvános LMBT-demonstrációk betiltására,
adminisztratív akadályozására, valamint az ellenük indított, szervezett támadásokra
került sor. Szervezett támadásokra került sor (betiltásra vagy akadályozásra viszont
nem) a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Olaszországban és Svédországban
is.
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A beszámolók szerint erre vonatkozóan semmilyen probléma sem merült fel
Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban, Belgiumban, Németországban,
Ausztriában, Szlovákiában, Szlovéniában, Máltán, Írországban, az Egyesült
Királyságban, Luxemburgban, Hollandiában, Görögországban, Dániában, illetve
Finnországban.

em

A terepmunka keretében végzett kutatás alapján megemlíthetjük Litvánia esetét, ahol
annak ellenére, hogy több kísérletet is tettek nyilvános LMBT-események szervezésére,
e sorok megírásának napjáig egyetlen eseményre sem került sor a helyhatóságok tiltása
miatt. 142 Cipruson soha nem szerveztek nyilvános LMBT-eseményt. 143
A helyszínek hozzáférhetősége

N

Az LMBT-személyek és szervezetek számára az is problémát jelent néhány
tagállamban, hogy politikai vagy kulturális tevékenységeik céljára helyszínt találjanak.
Az LMBT civil szervezetek Ciprus kivételével valamennyi tagállamban saját
irodáikban működnek, vagy más civil szervezetekkel osztoznak az irodán. Néha
problémát okoz ilyen helyszínek politikai, társadalmi vagy kulturális tevékenység
szervezésének céljára való megszerzése. A terepmunka keretében végzett kutatás
szerint Litvániában például egy, a fogyatékkal élő személyekkel foglalkozó civil
szervezet azért nem volt hajlandó irodát bérbe adni a Melegek Litvániai Ligájának

A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó a Melegek Litvániai Ligájával (Litvánia, 2008. március
13.) és az esélyegyenlőségi ombudsmannal (Litvánia, 2008. március 14.)
143
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó a Melegek Ciprusi Felszabadítási Mozgalmával (Ciprus,
2008. április 10.)
142
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(Lithuanian Gay League, LGL), hogy nem akartak LMBT-személyeket látni
telephelyükön. 144
A szlovén LMBT-mozgalom fennállásának 10. évfordulóját a ljubljanai várban akarták
megünnepelni. A vár bérlője lemondta az eseményt, amikor tudomására jutott, hogy az
az LMBT-hez kapcsolódik. 145
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Olaszországban a leszbikusok milánói szervezetei 2005-ben tiltakozásukat fejezték ki
Milánó tartomány ellen, mivel egy leszbikus kérdésekkel foglalkozó nemzetközi
szeminárium helyszínére az esemény előtt néhány nappal megtagadták a belépést. Az
LMBT-szervezeteket megakadályozták abban, hogy részt vegyenek a Családügyi
Minisztérium által 2007 májusában szervezett, a család témájával foglalkozó
kormánykonferencián. Ezenkívül Olaszországban számos színház, mozi és a nyilvános
viták céljára használt egyéb helyszín tulajdonosa a katolikus egyház, és ezek a
helyszínek mind elutasították, hogy ott az LMBT-jogokkal kapcsolatos eseményeket
tartsanak. 146
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Következtetések
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Az LMBT-személyek a legtöbb tagállamban szabadon gyakorolhatják a szabad
gyülekezéshez való jogukat. Az elmúlt évek során azonban néhány tagállamban
(Észtországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Romániában és
Bulgáriában) tiltások vagy adminisztratív akadályok gátolták a nyilvános és békés
LMBT-tüntetéseket. Az LMBT civil szervezeteknek később azonban sikerült
megszervezniük eseményeiket ezekben a tagállamokban – Litvánia kivételével.

em

Néhány tagállamban a hatóságok nem képesek vagy nem hajlandók arra, hogy a
nyilvános LMBT-demonstrációk résztvevőit megvédjék a szélsőjobboldali,
nacionalista, konzervatív és/vagy vallásos ellentüntetők támadásaitól. Az elmúlt öt év
során Svédországban, Észtországban, Lettországban, Lengyelországban, a Cseh
Köztársaságban, Magyarországon, Olaszországban, Romániában és Bulgáriában
fordultak elő ilyen támadások.

N

Az interjúk során gyűjtött információk szerint az LMBT civil szervezetek arról is
beszámoltak, hogy néhány tagállamban problémát jelenthet, hogy az LMBTtevékenységek számára helyszínt találjanak. 147

A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó a Melegek Litvániai Ligájával (Litvánia, 2008. március
13.) és az esélyegyenlőségi ombudsmannal (Litvánia, 2008. március 14.)
145
Szlovéniára vonatkozó országjelentés.
146
Olaszországra vonatkozó országjelentés és a terepmunka keretében sorra kerülő találkozó az Arcigay és
Arcilesbica szervezetekkel (2008. március 5.)
147
Az Olaszországban, Litvániában és Szlovéniában készített helyszíni interjúk során szerzett információ
144
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A munkaerőpiac
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Ez a rész a munkavállalás területén jelenlévő, szexuális irányultságon alapuló
megkülönböztetést érintő, következő különféle kérdésekkel foglalkozik: az LMBTszemélyek láthatatlansága, az LMBT-személyek joggyakorlásának módja a
munkaerőpiacon, a munkahelyen tapasztalt megkülönböztetés és homofóbia
mértékének bizonyítékai, a megkülönböztetés munkaerőpiaci előfordulása, valamint a
munkaadók LMBT-személyekkel kapcsolatos hozzáállása és kötelezettségei.
Az LMBT-személyek nyitottsága, illetve láthatatlansága
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A témában megkérdezett LMBT civil szervezetek valamennyi tagállamban azt
sugallták, hogy sok LMB-személy láthatatlan a munkaerőpiacon. Ezt a megállapítást
mind a 27 tagállamban megerősítették az egyenlőség előmozdításával foglalkozó
nemzeti szervekkel és a hatóságokkal folytatott interjúk során. 148 Amint azt a Bizottság
megjegyezte, „a megkülönböztetett csoport alig szerepel a nyilvános statisztikában, és
nem is kíván feltétlenül szerepelni… Elmondták, hogy a szexuális irányultságon
alapuló megkülönböztetésre azt követően került sor, hogy az adott személyt felvették,
és önkéntesen felfedte nemiségét, vagy arra más módon derült fény.” 149
Az ILGA-Europe jelentése 150 szerint az LMB-válaszadók 42 százaléka „titkolózik” a
munkahelyén. Hatvanhat százalékuk a bosszútól való félelem miatt választja a
titkolózást.

em

A svédországi Arbetslivsinstitutet [Nemzeti Munkaügyi Kutató Intézet] által folytatott
felmérés 151 rámutatott, hogy az LMB-válaszadók 50 százaléka nem vállalja nyíltan a
nemiségét a munkahelyen. Negyven százalékuk a „lelepleződéstől” való félelmében
kerüli a társasági érintkezést.

N

Egy 2 230 meleg és leszbikus munkavállaló körében végzett, német felmérés 152 hasonló
mintát mutatott: a melegek és leszbikusok 52 százaléka vagy nem fedte fel kollégái
előtt szexuális irányultságát, vagy csak néhány kolléga előtt vállalta nyíltan. Sokkal
kevesebben fedték fel nemiségüket a közvetlen feletteseik vagy felsővezetők előtt (65,1
százalék vagy nem fedte fel közvetlen felettese vagy a felsővezetők előtt szexuális
irányultságát, vagy csak néhányuk előtt vállalta nyíltan). A nemiség nyílt vállalása az
Helyszíni találkozók az LMBT civil szervezetekkel, az egyenlőség előmozdításával foglalkozó nemzeti
szervekkel és hatóságokkal valamennyi EU-tagállamban (2008. március–május)
149
Európai Bizottság: The Fight against Discrimination and the Promotion of Equality. How to Measure
Progress Done, 62. o., elérhető a következő helyen:
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/stud/measprog08_en.pdf
(2008.12.16.)
150
S. Quinn és E. Paradis (2007.): Going Beyond the Law: promoting equality in employment, ILGAEurope
151
Arbetslivsinstitutet (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. (szerk.), Észak-Rajna-Vesztfália Generációs,
Családügyi, Nőügyi és Integrációs Minisztériumának támogatásával
148
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átlagnál sokkal alacsonyabb mértékű olyan speciális munkahelyeken, mint a katonaság
és az egyház.
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Egy finn tanulmány 153 rámutatott, hogy az LMB-munkavállalók más kisebbségekhez
viszonyítva speciális helyzetben vannak, mivel a nyitottság hatással van a munkájuk
világára. A foglalkoztatás körüli bizonytalanságot említették a munkahelyi titkolózás
egyik fő okaként. Egy másik finn tanulmány 154 szerint az LMBT-személyek gyakran
dolgoznak ki különböző stratégiákat LMBT-státusuk felfedésének elkerülésére: például
témát váltanak, vagy kiszállnak a munkahelyi beszélgetésből.
„Gyakran gondolok arra, hogy ha fiatal lányok lennének a betegeink, valószínűleg
soha többé nem engednék meg, hogy ápoljam őket – akarom mondani, valószínű,
hogy soha nem tekintenének felelősségteljes nővérnek, vagy ilyesmi. Biztos azt
hinnék, hogy pedofil vagyok vagy ilyesmi. Istenem! Így éreznék, ha most megtudnák.
155(31 éves finn nő)
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Amint
azt a
Leszb
ikuso
k,
Meleg
ek, Biszexuálisok és Transzneműek Svédországi Jogvédő Szövetségének (Lesbian,
Gay, Bisexual and Transgender Rights, RFSL) képviselője megjegyezte: „Az ember
úgy érezheti, hogy homályos válaszokat kell adnia, és a többiek szemében »szürke
kisegér« lehet. Ilyen módon biztosan nem kerül be a csapatba, tehát az ember
munkájának szociális aspektusa kudarcra van ítélve. Az életünk egyharmadát
tulajdonképpen a munkahelyen töltjük, úgyhogy nagyon fontos, hogy a csapat tagjainak
érezzük magunkat.” 156
A kutatás azt sugallja, hogy következményekkel jár, ha valaki a munkahelyén
állandóan lavírozásra kényszerül. Egy svéd tanulmány 157 rámutatott, hogy a munkahelyi
titkolózás egészségügyi kockázatokkal jár, egy egyesült királyságbeli tanulmány 158
pedig kimutatta, hogy az LMB-személyek úgy vélik, termelékenyebben dolgoznak, ha
nyíltan vállalhatják nemiségüket.
Joggyakorlás a munkaerőpiacon

N

A foglalkoztatás során alkalmazott egyenlő bánásmódról szóló irányelv 159 mind a
magán-, mind az állami szektorban végzett munka és foglalkoztatás során tiltja a
szexuális irányultságon alapuló, közvetlen és közvetett megkülönböztetést, valamint
153

J. Lehtonen és K. Mustola szerk. (2004.): Straight people don’t tell, do they…? Negotiating the
boundaries of sexuality and gender at work, 2b/04 kutatási beszámolók, Munkaügyi Minisztérium
154
M. Kaskissari (2004.): Young Lesbian and Bisexual Women and their coping at work. In.: J. Lehtonen
és K. Mustola szerk. (2004.): „Straight people don’t tell, do they…? Negotiating the boundaries of
sexuality and gender at work”, 2b/04 kutatási beszámolók, Munkaügyi Minisztérium
155
J. Lehtonen és K. Mustola szerk. (2004): Straight people don’t tell, do they…? Negotiating the
boundaries of sexuality and gender at work, 2b/04 kutatási beszámolók, Munkaügyi Minisztérium
156
RFSL (2007): Open Up Your Workplace: challenging homophobia and hetero-normativity (Nyitás a
munkahelyen: állásfoglalás a homofóbiáról és a heteronormativitásról), 19. o., Stockholm
157
Arbetslivsinstitutet (2003.): „Arbetsvillkor och utsatthet”, elérhető a következő helyen:
http://www.rfsl.se/public/hobi_almedalen2003.pdf (2009.02.06.)
158
Stonewall (2008) Serves You Right. Lesbian and gay people’s expectations of discrimination
159
A Tanács 2000/78/EK irányelve (2000.11.27.)
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zaklatást. Ez a tiltás vonatkozik a munkavállaláshoz, önálló vállalkozáshoz, a
foglalkozáshoz való hozzájutás feltételeire, a pályaválasztási tanácsadáshoz és a
szakképzéshez való hozzájutásra, az alkalmazási és munkakörülményekre, valamint a
munkavállalók vagy a munkaadók szervezeteiben tagságra vagy részvételre. Az
irányelvet 2003. december 2-ig kellett végrehajtaniuk az EU-tagállamoknak. A
végrehajtás ennek ellenére változó módon történt meg az egyes tagállamokban. 160
Az egyenlőség előmozdításával foglalkozó nemzeti szervekkel és az LMBT civil
szervezetekkel folytatott interjú során bebizonyosodott, hogy mind a 27 tagállamban
felmerül a kérdés: az LMBT-közösség hogyan gyakorolhatja jogait, és hogyan
fordulhat a megkülönböztető bánásmód miatt jogorvoslathoz.

tt

Ha megkülönböztetés ér egy LMBT-személyt, feltétlenül szükséges, hogy hozzáférjen
a panasztételi mechanizmusokhoz. A szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés
ellen tett panaszokat kezelő, az egyenlőség előmozdításával foglalkozó nemzeti szerv
jelenléte erre vonatkozóan döntő befolyással van a megkülönböztetés-mentesség
jogának gyakorlására. Számos tagállamban azonban egyszerűen nem létezik ilyen
testület.

íte

Az alábbi térkép azt illusztrálja, hogy a 27 tagállam közül melyekben foglalkozik az
egyenlőség előmozdításával foglalkozó nemzeti szerv a szexuális irányultságon alapuló
megkülönböztetéssel.

N
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Az egyenlőség előmozdításával foglalkozó nemzeti szervek

160

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (2008.): „Homofóbia és szexuális irányultságon alapuló
megkülönböztetés az EU tagállamaiban” 1. rész: Jogi elemzés, 36–52. o.
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Nincsen olyan esélyegyenlőséggel foglalkozó szerv, amely a szexuális
irányultságon alapuló megkülönböztetéssel foglalkozik
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Általánosan megfigyelhető a bármilyen alapon történő megkülönbözetéssel foglalkozó,
egyetlen esélyegyenlőségi szerv kialakulásának tendenciája. Tizennyolc tagállamban
(Belgium, Bulgária, Dánia, Németország, Görögország, Franciaország, Írország,
Ciprus, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Hollandia, Ausztria,
Románia, Szlovénia, Szlovákia és az Egyesült Királyság) már ez a modell működik.
Ezenkívül míg e sorok írásának idején kilenc tagállamban nincsen a szexuális
irányultságon alapuló megkülönböztetéssel foglalkozó esélyegyenlőségi szerv, négy
tagállam (Észtország, Olaszország és Portugália) már lépéseket tett ez irányban.
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Csak Svédországban működik olyan szerv– a négy esélyegyenlőségi ombudsmani
funkció egyike, a HomO –, amely kifejezetten a szexuális irányultságon alapuló
megkülönböztetéssel foglalkozik. 2009. január 1-jétől azonban a szexuális
irányultságon alapuló megkülönböztetéssel foglalkozó ombudsmani és a többi,
megkülönböztetéssel foglalkozó ombudsmani funkciót a svéd esélyegyenlőségi
ombudsmani funkcióban egyesítették. Az új ombudsman a megkülönböztetésről szóló
új, a megkülönböztetéssel foglalkozó jelenlegi hét jogszabályt felváltó jogszabály
alapján határozza meg tevékenységeit.161 Összegzésképpen elmondható, hogy a
következő egy-két éven belül valószínűleg 22 tagállamban fog olyan egyenlőséggel
foglalkozó egységes szerv működni, amely a megkülönböztetés valamennyi alapját
tekintve illetékes lesz.
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Kilenc tagállamban (Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Spanyolország,
Olaszország, Málta, Lengyelország, Portugália és Finnország) jelenleg nincs olyan
esélyegyenlőségi szerv, amely a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés
területén illetékes lenne. Ezek közül öt tagállamban (Cseh Köztársaság, Észtország,
Spanyolország, Lengyelország és Finnország) az ombudsman intézménye lehet
illetékes a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés miatt tett panaszok
felvételére. Az ilyen típusú ombudsmani intézmények azonban nem rendelkeznek olyan
jogkörrel, mint amit a faji egyenlőségről szóló irányelv kíván biztosítani az
esélyegyenlőségi szerveknek.
A megkülönböztetésre vonatkozó adatok

N

Kevés hivatalos statisztikai adat áll rendelkezésre a megkülönböztetés miatti
panaszokról. 10 tagállam (Ausztria, Cseh Köztársaság, Ciprus, Észtország,
Magyarország, Lettország, Litvánia, Hollandia, Románia és Svédország) állít össze
statisztikát a panaszokról. A következő táblázat mutatja az egyes országokban
bejelentett panaszok számát, valamint a megkülönböztetések megállapításának összes
számát 162:

Az Esélyegyenlőségi Ombudsman Hivatala biztosítja, hogy a társadalmi élet egyik területén se forduljon
elő nem, transznemű identitás vagy kifejezésmód, etnikai hovatartozás, vallás vagy meggyőződés,
fogyatékosság, szexuális irányultság vagy kor alapján történő megkülönböztetés. Az ombudsman
továbbá támogatja a jogegyenlőséget és az esélyegyenlőséget, ellenőrzi a megkülönböztetésről szóló
jogszabály betartását, kezeli az egyéni panaszokat, és a tanácsadás és oktatás révén támogatja az
egyenlőséget. http://www.homo.se/o.o.i.s/1210 (2008.10.23.)
162
A FRALEX jogi országjelentésekből származó adatok, Svédország esetében a HomO adatai
161
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A szexuális irányultságon
alapuló megkülönböztetés
miatt tett panaszok összes
száma – esélyegyenlőségi
szerv, törvényszékek,
bíróságok stb. (2007) 163
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Ország
Ausztria
Cseh Köztársaság
Ciprus
Észtország
Magyarország
Lettország
Litvánia
Hollandia
Románia
Svédország

Az esélyegyenlőségi szerv,
törvényszékek, bíróságok
stb. által megerősített
megkülönböztetési esetek
megállapított összes száma
(2007) 164
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A 27 tagállamban az egyenlőség előmozdításával foglalkozó nemzeti szervekkel és
LMBT civil szervezetekkel készített interjúk rámutattak arra tényre, hogy az európai
uniós jogszabályok végrehajtása és e jogszabályoknak az EU-tagállamok nemzeti
jogába való átültetése ellenére figyelemre méltóan kis számot mutatnak a szexuális
irányultságon alapuló megkülönböztetés megalapozott esetei.
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Lettországban, az Ombudsmani Hivatal és a Mozaika LMBT civil szervezet meglátása
szerint a megkülönböztetés eseteinek kis száma számos oknak tulajdonítható: többek
között annak, hogy az LMBT-személyek vonakodnak a bírósági ügy nyilvánosságától,
valamint annak, hogy nem ismerik fel az általuk megkülönböztetésként megélt
problémákat. 167

N

Amint azt a Mozaika LMBT civil szervezet egy képviselője megjegyezte az interjú
során: „ Az emberek a munkahelyükön általában nem vállalják nyíltan a szexuális
irányultságukat , nem ismerik a jogaikat, és el akarják kerülni a nyilvánosságot. És itt
van az internalizált homofóbia kérdése is: a lett társadalom annyira homofób, hogy az
LMBT-közösség tagjai saját magukról is negatív véleményt alakítanak ki.” 166
163

A
lengy
elorsz
ági

A panaszok a társadalmi élet valamennyi területén (munkavállalás, oktatás, lakhatás, áruk és
szolgáltatások stb.) előforduló megkülönböztetésre vonatkoznak
164
A panaszok 2007. évi száma nem szükségképpen felel meg a panaszok 2007-ben hivatalosan
megállapított számával, mivel egyes panaszok esetében nem született ugyanazon évben ítélet.
165
Fontos megjegyezni, hogy a 6 eset csak olyan ügyeket tükröz, amelyekben elegendő bizonyítékot
találtak a megkülönböztetésre, és amelyekben a bizonyítékot megerősítő ítélet született. A fennmaradó
56 esetben nem állapítottak meg törvénysértést. Ez nem utal szükségképpen arra, hogy ezekben az
esetekben nem történt megkülönböztetés, csupán arra ad példát, hogy túl gyenge volt a
megkülönböztetést alátámasztó bizonyíték.
166
Helyszíni találkozó az Ombudsmani Hivatallal és a Mozaika szervezettel (Lettország, 2008. március 12.)
167
Helyszíni találkozó a Mozaika szervezettel (Lettország, 2008. március 12.)
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Campaign Against Homophobia (Kampány a homofóbia ellen) nevű LMBT civil
szervezet az interjú során megjegyezte, hogy az LMBT-személyek munkájuk
elvesztését kockáztatják, ha panaszt nyújtanak be.168 Mivel Lengyelországban
viszonylag magas a munkanélküliek aránya, az LMBT-személyek attól félnek,
feláldozzák őket, úgy gondolják továbbá, hogyha panasszal élnek a munkaadó ellen, az
rontja újbóli elhelyezkedésük esélyét. 169 Az írországi The Equality Authority
(Esélyegyenlőségi Hatóság) képviselője arról tájékoztatta az interjút készítőket, hogy a
nyilvánosságtól való félelem miatt még a jogaikat kifejezetten ismerő LMBTszemélyek is vonakodnak nemi identitásuk felfedésétől és a panaszbejelentéstől. 170

tt

A Görögországban korlátozott mértékben folytatott, megkülönböztetést vizsgáló
kutatás 171 rámutatott, hogy a munkaadók egynegyede vonakodik attól, hogy olyan
jelentkezőt hívjon be felvételi beszélgetésre, akiről tudja vagy akiről feltételezi, hogy
meleg (akire ráaggatják a „meleg” címkét). A férfi munkaadók esetében magasabb ez
az arány (egyharmad).

íte

Franciaországban az Inter LGBT és a L’Autre Cercle LMBT civil szervezet a
„megkülönböztetés” szó és a szexuális irányultság közötti „hiányzó láncszemről” tett
említést a kérdezőbiztosoknak: „A „megkülönböztetés” szó említésekor az emberek
automatikusan a nemre és fajra vagy etnikai hovatartozásra gondolnak, míg a
megkülönböztetés egyéb alapjai – a szexuális irányultságot is beleértve – eszükbe
sem jutnak. 172
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Helye
s
gyako
rlat:
Franc
iaorsz
ágban
a
HALDE [High Authority for the Fight Against Discrimination and for Equality, a
megkülönböztetés elleni és az egyenlőségért folytatott küzdelem főhatósága] a
sokszínűségről szóló chartát [la charte de la diversité] dolgozott ki és terjesztett több
száz francia cég körében, igy tájékoztatva a kulcsszereplőket a témáról, arra ösztönözve
őket, hogy vizsgálják felül a területen alkalmazott gyakorlataikat. 173

N

Ausztriában a közlekedési vállalat végül elbocsátott egy bécsi villamosvezetőt, akit
sok éve bántalmaztak a kollégái. A munkavállaló beperelte a vállalatot, és egy bécsi
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó a Kampania szervezettel (Lengyelország, 2008. március
17.)
169
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó a Kampania szervezettel (Lengyelország, 2008. március
17.)
170
Helyszíni találkozó az írországi Equality Authority (Esélyegyenlőségi Hatóság) munkatársaival
(Írország, április 4.)
171
Drydakis Nick (2007.): Dual Life for Equal Labour? Sexual Orientation Discrimination in the Greek
Labour Market, a Krétai Egyetem Közgazdaságtudomámyi Tanszéke, B.E.N.E.Tec, elérhető a következő
helyen:
http://www.soc.uoc.gr/econ/wpa/docs/Sexual_Orientation_Discrimination_in_Greece_Drydakis.pdf
(2009.09.11.)
172
Helyszíni találkozó az Inter-LGBT és a L'Autre Cercle szervezettel (Franciaország, 2008. március 10.)
173
Lásd: http://www.charte-diversite.com (2009.02.07.)
168
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munkaügyi bíróság első fokú tárgyalásán pert nyert. Mivel a közlekedési vállalat
fellebbezett az ítélet ellen, az ügy még folyamatban van a fellebbviteli bíróságon. 174
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Az LMBT civil szervezetek által megadott adatokat kutatási eredmények támasztják
alá. Az LMB-személyekkel, civil szervezetekkel és az esélyegyenlőségi szervek
munkatársaival készített interjúkon alapuló, az Egyesült Királysághoz tartozó ÉszakÍrországra és Írországra kiterjedő tanulmány 175 megállapította, hogy „valamennyi
potenciális panaszos bizonyos korlátokkal találkozik a panaszok meghatározása és
bejelentése során, az LMB-közösség esetében azonban egyes korlátok még magasabbra
emelkednek.” A korlátok között említették az áldozattá válástól való félelmet, az
elbocsátás kockázatát és a homofób vagy megkülönböztető cselekedeteknek való
kitettséget.

tt

Az Eurobarométer felmérése szintén rámutatott a vonatkozó, megkülönböztetést tiltó
jogszabályok ismeretének komoly hiányára. Az EU-polgárok majdnem fele (45
százaléka) véli úgy, hogy új munkatárs felvételére vonatkozóan nincsen olyan törvény,
amely megtiltaná a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést. 176

íte

A munkahelyen tapasztalt megkülönböztetés és homofóbia
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Az érdekeltek körében végzett elektronikus felmérés arra vonatkozó kérdéseket is
tartalmazott, hogy a munkavállalás területén milyen esélyei vannak a nyíltan LMBTszemélynek a heteroszexuális személyhez képest. A válaszadók negyvenhárom
százaléka mondta azt, hogy a nyíltan LMB-személyek a heteroszexuálisokkal
összehasonlítva „egyenlőtlen” vagy „valamelyest egyenlőtlen” esélyekkel indulnak.
Ötvenegy százalék vélte úgy, hogy „mérsékelten egyenlő esélyeik” vagy „majdnem
egyenlő esélyeik” vannak, de csak hat százalék válaszolta azt, hogy a nyíltan LMBszemély egyenlő esélyekkel indulhat. A nyíltan transznemű személyek munkavállalási
esélyeivel kapcsolatban azonban a válaszadók 71 százaléka vélte úgy, hogy
„egyenlőtlen” vagy „valamelyest egyenlőtlen” esélyeik vannak a munkához jutás
területén.
A munkahelyi tapasztalatok kutatása

N

Az elektronikus felmérés és a terepmunka keretében készített interjúk eredményei
korrelációt mutatnak a különböző tagállamokban (például Belgiumban 177,

174

Lásd: http://wien.orf.at/stories/270683 (2009.01.10.)
J. Walsh, C. Conlon, B. Fitzpatrick és 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, 4. o.
176
Eurobarométer, 263 (2007), elérhető a következő helen:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_en.pdf (2009.01.12.)
177
Flandriai Szociális és Gazdasági Tanács (SERV), „Holebi’s en de arbeidsmarkt”, SERV 2005; John
Vincke, Alexis Dewaele, Wim Van den Berghe és Nele Cox, „Zzzip – een statistisch onderzoek met het
oog op het verzamelen van basismateriaal over de doelgroep holebi’s”, Gent 2006.
175
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Németországban 178,
Svédországban 179,
Szlovákiában 180,
Írországban 181,
182
183
184
Magyarországon ,
Finnországban )
végzett
kutatások
Dániában ,
eredményeivel. Összegzésképpen elmondható, hogy ezek a kutatások rámutatnak arra,
hogy az LMBT-személyeket a közvetlen és közvetett megkülönböztetés
(munkavállalás, elbocsátás és előléptetés hiánya), az értékelés, teljesítménykényszer,
előléptetés, oktatás, fizetés és/vagy szabadságolás területén tapasztalt egyenlőtlen
bánásmód, megalázó vagy becsmérlő kijelentésekkel való zaklatás, szitkozódás vagy
inzultusok, a munkatársak sértő beszéde, gúnyolódás, nevetségessé tétel, pletyka vagy
szóbeszéd, nyílt szexuális megjegyzések és szociális elszigetelődés révén éri
munkahelyükön a megkülönböztetés és a homofóbia.

178
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Bár a nyíltság hiánya elfedheti a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés
problémáját, a titkolózó LMBT-személyeket szintén éri megkülönböztetés. A Szlovák
Köztársaságban folytatott kutatás 185 rámutatott, hogy noha sok LMB-személy titkolja
szexuális irányultságát a munkahelyen, több mint 25 százalékukat érte zaklatás.
Svédországban egy skånei kórházban alkalmazott férfi tett bejelentést munkaadója
ellen a HomO esélyegyenlőségi szervnél az őt a munkahelyén a szexuális
irányultsága alapján ért megkülönböztetés miatt, mivel miután megemlítette
munkahelyén, hogy homoszexuális, több éven keresztül szenvedett munkatársai
célozgatásaitól, becsmérlő megjegyzéseitől és nyílt „lerohanásaitól”. Annak ellenére,
hogy többször is feletteséhez fordult, semmilyen intézkedésre nem került sor. A
HomO megkereste a Svéd Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetét – amelynek a
férfi is tagja volt –, és a szakszervezet képviselte őt a munkaadóval folytatott
tárgyalások során. A munkaadó elismerte, hogy nem teljesítette az intézkedésre való
kötelességét. A panaszosnak több mint 30 000 svéd korona (kb. 3 000 euró) összegű
kártérítést ítéltek meg. 186

N

D. Frohn (2007): „Out im Office?!” Sexuelle Identität, (Anti-)Diskriminierung und Diversity am
Arbeitsplatz. Köln: Schwules Netzwerk NRW e.V. (szerk.), Észak-Rajna-Vesztfália Generációs,
Családügyi, Nőügyi és Integrációs Minisztériumának támogatásával
179
Arbetsvillkor och utsatthet, Arbetslivsinstitutet 2003.
180
P. Jójárt, M. Šípošová és A. Daučíková (2002.): Report on Discrimination of Lesbians, Gay men and
Bisexuals in Slovakia, Archive, Pozsony
181
The Equality Authority (2002): Implementing Equality for Lesbians, Gays and Bisexuals, Dublin
182
A felmérést a CATINÉT Research végezte, az Ugebrevet A4 megbízásából. Az eredményeket 2005.
augusztus 8-án adták közre, az Ugebrevet A4 jelentésében (A.F. Thøgersen, S. Kudahl).
183
Takács J., Mocsonaki L. és Tóth T. P. : A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) emberek
társadalmi kirekesztettsége Magyarországon, Budapest: MTA SZKI 2007. Egy nemrég folytatott
magyarországi felmérés (Takács, Mocsonaki és Tóth, 2008) rámutatott, hogy az LMBT-válaszadók több
mint egyharmada számolt be arról, hogy munkahelyén megkülönböztetést és előítéletet tapasztal.
184
J. Lehtonen és K. Mustola, szerk. (2004): „Straight people don’t tell, do they…?” Negotiating the
boundaries of sexuality and gender at work, 2b/04 kutatási beszámolók, Munkaügyi Minisztérium
185
Paula Jójárt, Marianna Šípošová és Anna Daučíková: Report on Discrimination of Lesbians, Gay men
and Bisexuals in Slovakia , Levéltár, Pozsony, 2002.
186
Lásd: www.homo.se (2008.08.19.) (2000. november 6-i határozat, ügyiratszám: 103/99)
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Helyes gyakorlat: Az esélyegyenlőség támogatására irányuló transznacionális
együttműködési program (Transnational Cooperation for Equality, TRACE) 187
Franciaország (Deledios), Litvánia (Open and Safe at Work (Nyíltan és biztonságban
a munkahelyen)), Szlovénia (Partnership for Equality (Partnerség az egyenlőségért))
és Svédország (Beneath the Surface (A felszín alatt)) négy EQUAL-projektjének
együttműködése eredményeképpen jött létre. Célja, hogy az LMB-személyek
munkavállalása területén küzdjön a megkülönböztetés és egyenlőtlenség ellen. Open
Up Your Workplace: Challenging Homophobia and Hetero-normativity (Nyitás a
munkahelyen: állásfoglalás a homofóbiáról és a heteronormativitásról). Ez a címe
annak a könyvnek, amely a TRACE tapasztalatait és gyakorlati tanácsait gyűjti
csokorba, valamint megvizsgálja, hogyan működnek a normák és az előítéletek a
munkahelyen, és hogyan kell azokon változtatni. 188
A megkülönböztetés előfordulása

íte

tt

Több tanulmány készült annak felmérése érdekében, hogy milyen mértékű
megkülönböztetés éri az LMBT-személyeket a munkaerőpiacon. Ebben a részben a
Franciaországban, Svédországban, Dániában, Magyarországon és az Egyesült
Királyságban végzett, a megkülönböztetés és a vélt megkülönböztetés előfordulását
mutató felmérések kapnak hangsúlyt.
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Franciaországban a L’Autre Cercle szövetség által folytatott országos közvéleménykutatás rámutatott, hogy a homoszexuálisok 42 százaléka láthatatlan a munkahelyén,
míg az SOS Homophobie éves jelentésében (2007) szereplő adatok szerint a homofóbia
az esetek 16 százalékában a munkához kapcsolódik. A svédországi Arbetslivsinstitutet
[Nemzeti Munkaügyi Kutató Intézet] által folytatott felmérés189 rámutatott, hogy a
homoszexuális és biszexuális nők 30 százaléka arról számolt be, hogy munkahelyén
mindennaposak a megalázó kijelentések. 190 Egy Dániában végzett, a leszbikusok és a
meleg férfiak szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetésével foglalkozó
felmérés kimutatta, hogy szexuális irányultsága miatt 39 százalék tapasztalt
megkülönböztetést a munkahelyén. 191 Magyarországon, a megkülönböztetés 150
személyes tapasztalatának frissen elkészült elemzése és a Szociológiai Kutatóintézet
felmérése azt mutatta, hogy az LMBT-válaszadók több mint egyharmada tapasztalt a
munkahelyén megkülönböztetést és előítéletet. 192 Az Egyesült Királyságban az
UNISON szakszervezet által végzett felmérés 193 szerint az LMBT-közösség 52
százaléka állította, hogy szexuális irányultságuk miatt megkülönböztetés érte őket.

187

Lásd: http://www.atviri.lt/index.php/about_trace__transnational_cooperation/about_trace/1277
(2008.10.22.)
188
Lásd: http://www.atviri.lt/index.php/about_trace__transnational_cooperation/publications/1822
(2008.10.22.)
189
Arbetsvillkor och utsatthet, Arbetslivsinstitutet 2003. Stockholm
190
Arbetsvillkor och utsatthet, Arbetslivsinstitutet 2003. Stockholm
191
A felmérést a CATINÉT Research végezte, az Ugebrevet A4 megbízásából. Az eredményeket 2005.
augusztus 8-án adták közre, az Ugebrevet A4 jelentésében (A.F. Thøgersen, S. Kudahl).
192
Takács J., Mocsonaki L. és Tóth T. P.: A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) emberek
társadalmi kirekesztettsége Magyarországon, Budapest: MTA SZKI 2007.
193
Az UNISON LMBT-tagjainak kiadatlan felmérése
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Az Egyesült Királyságban a Stonewall által végzett, Britannia-szerte 1658 LMBszemélyre kiterjedően végzett felmérés 194 szerint a válaszadók 20 százalékát érte
szexuális irányultsága miatt durvaság munkatársai részéről. A megállapítások továbbá
rámutattak, hogy a leszbikus és meleg munkavállalók bizonyos körének – például a
szakmunkások, betanított és segédmunkások – esetében 50 százalékkal valószínűbb,
hogy durvaság éri őket, mint a felsőbb vezetők, adminisztratív vagy tisztviselő
munkavállalók körében.
Egyértelmű, hogy az említett felmérésekben szereplő, szexuális irányultságuk miatt
megkülönböztetést tapasztalók aránya elfogadhatatlanul magas. Ezenkívül indokoltan
feltételezhetjük, hogy – figyelembe véve az LMBT-identitás láthatóságának és
felfedésének hiányát – az eredmények részben elfedik a probléma valódi
nagyságrendjét.
A munkaadók LMBT-munkatársakkal szemben tanúsított magatartása és velük szembeni
kötelezettségei
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s
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tt

A megkülönböztetést tiltó európai uniós jogszabályok a munkatársak
megkülönböztetéstől való védelmének és a szexuális irányultság alapján való egyenlő
bánásmód biztosításának kötelezettségét róják a munkaadókra. A munkaadó felelőssége
mindazonáltal ritkán került szóba az egyenlőség előmozdításával foglalkozó nemzeti
szervekkel, a hatóságokkal és az LMBT civil szervezetekkel a terepmunka keretében
készített interjúk során.
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A foglalkoztatásban alkalmazott egyenlő bánásmódról szóló jogszabályok hatását
vizsgáló egyesült királyságbeli tanulmány 195 úgy találta, hogy az LMB-válaszadók 34
százaléka szerint kedvező hatásúak a foglalkoztatásban alkalmazott egyenlő
bánásmódról szóló jogszabályok, továbbá hogy 65 százalékuk szerint probléma
felmerülése esetén valószínűbb, hogy a jogszabályok bevezetését követően élnének
panasszal.

N

Helyes gyakorlat: „A leszbikusok és melegek esélyegyenlősége vállalatunk esélyegyenlőségi
politikájának szerves részét képezi. Biztonságos munkahelyet kívánunk teremteni a leszbikusok és
melegek számára. Az ország legnagyobb munkaadójaként példát is kívánunk mutatni a területen
működő többi munkaadó számára.” 196 (a Denbighshire Megyei Tanács vezető oktatásügyi
tisztviselője, Egyesült Királyság)

Ezek a megállapítások a kezelés szerepére mutatnak rá. Egy német tanulmány
rámutatott, hogy a sokszínűség kezelése és a nyitott szellemű kultúra (pl. partneri
194

R. Hunt és S. Dick (2008): Serves You Right. Lesbian and gay people’s expectations of discrimination,
Stonewall
195
Fiona Colgan, Chris Creegan, Aidan McKearney és Tessa Wright (dátum nélkül): Lesbian, Gay and
Bisexual Workers: equality, Diversity and Inclusion in the Workplace: A Qualitative Research Study,
COERC/London Metropolitan University
196
Stonewall (2007): Sexual Orientation Employer Handbook, 3. kiadás, 8. o.
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juttatások biztosítása) hatással van az LMB-munkatársak nyíltságára és közérzetére.197
A megkérdezettek rámutattak, hogy a sokszínűség kezelésére vonatkozó politikák
önmagukban nem szükségképpen veszik elejét a megkülönböztetésnek. 198
Mindazonáltal fontos első lépést jelenthet egy szervezet életében.

Helyes gyakorlat: Sokszínűségi programok. A Stonewall Diversity
Champions programot 2001-ben hozták létre az Egyesült
Királyságban azzal a céllal, hogy összehozzák a szexuális
irányultságon alapuló megkülönböztetés ellen küzdeni, a helyes
gyakorlatot megosztani, az ötleteket kidolgozni és összevetni, a
munkahelyi sokszínűséget pedig előmozdítani kívánó szervezeteket.
Az érintett társaságok számos, a Stonewall Diversity Champions
program keretében felvázolt lépést tettek: például a
megkülönböztetést tiltó és a szexuális irányultságot mint a
megkülönböztetés egyik alapját külön kiemelő, írásba foglalt
egyenlőségi és sokszínűségi politikát dolgoztak ki és mozdítottak
elő, az LMB-kérdésekkel foglalkozó munkacsoportot, illetve a
sokszínűséggel
foglalkozó
csoportot
állítottak
fel,
igazgatósági/vezérigazgatói szintű vezetőt jelöltek ki az LMBTkérdések kezelésére, LMBT hálózati csoportot hoztak létre a
munkahelyi támogatás, tanácsadás és politikai utasítás céljára. 201
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Az ILGA-Europe egyik jelentése szerint az, hogy a munkaadók a törvényi megfelelőség
nyomására lépéseket tesznek, a sokszínűségre vonatkozó „üzleti terv” körüli növekvő
vitának enged teret. 199 Németországban például számos multinacionális vállalat (a
Ford, a Schering, a Deutsche Bank, hogy csak néhányat említsünk) támogatja a
vállalaton belüli LMB-hálózatok kialakítását, és mind az LMB, mind a heteroszexuális
munkatársak számára biztosít partneri juttatásokat.200

N

Helyes gyakorlat: A svéd All Clear partnerségi projekt számos szervezetet hozott
össze azzal a közös céllal, hogy általános tiszteletet biztosító, a szexuális
irányultságtól független munkakörnyezetet teremtsenek. A munkaadók szervezetei,
a szakszervezetek, az LMBT-szervezetek és egy önkormányzat együttműködésével
szemináriumokat, oktatásokat és különféle kiadványokat kínáltak. A projekt

197

D. Frohn (2007): „Out im Office?!” Sexuelle Identität, (Anti-)Diskriminierung und Diversity am
Arbeitsplatz. Köln: Schwules Netzwerk NRW e.V. (szerk.), Észak-Rajna-Vesztfália Generációs,
Családügyi, Nőügyi és Integrációs Minisztériumának támogatásával
198
Helyszíni találkozó a Cigale szervezettel (Luxemburg, 2008. április 7.), Helyszíni beszélgetés az
Arcigay és az Arcilesbica szervezettel (Olaszország, 2008. március 5.)
199
S. Quinn, B. Hardt és E. Paradis (2007): Going Beyond the Law: promoting equality in employment, az
ILGA-Europe jelentése
200
S. Quinn, B. Hardt és E. Paradis (2007): Going Beyond the Law: promoting equality in employment, az
ILGA-Europe jelentése
201
Lásd: http://www.stonewall.org.uk/workplace/1447.asp (2009.02.18.)
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keretében több mint 8 000 fő (szakszervezeti képviselők, munkaadók és mások)
részesült képzésben három év alatt. A projekt 2007 őszén fejeződött be. 202
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Helyes gyakorlat: 2007-ben a szlovén ŠKUC LL leszbikus szervezet tévéhirdetést
készített „Stop homophobia: Safe workplace for everyone” (Mondjunk nemet a
homofóbiára! Biztonságos munkahelyet mindenkinek!) címmel. A hirdetésben a
szlovén LMBT-közösség számos híres tagja jelent meg munka közben. A hirdetés
megjelent a nemzeti televízióban és más helyi és kereskedelmi televíziós csatornákon
is. 203
Következtetések
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Az LMBT-személyeket számos formában (közvetlen megkülönböztetés, zaklatás,
durvaság, gúnyolás és a közösségből való kirekesztés) éri homofóbia és
megkülönböztetés a munkaerőpiacon. Az LMBT-személyek láthatatlansága és az
egyenlőség előmozdításával foglalkozó nemzeti szervekhez bejelentett panaszok
viszonylag kis száma miatt lehetetlen meghatározni a homofóbia, a transzfóbia és a
megkülönböztetés tényleges mértékét. A jelenségre részben az adhat magyarázatot,
hogy az LMBT-személyek általában nem ismerik jogaikat, továbbá vonakodnak attól,
hogy a bírósági eljárás során nyilvánosan felvállalják szexuális irányultságukat, nemi
identitásukat, illetve nemi kifejezésmódjukat.
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Jelenleg számos munkahely nem tekinthető az LMBT-munkatársak számára
„biztonságos” helynek. Noha az adatok a nemzeti környezettől függően változnak, az
egyenlőség előmozdításával foglalkozó nemzeti szervekkel és az LMBT civil
szervezetekkel készített interjúk rámutatnak arra, hogy az LMBT-személyek többsége
általában vagy valamilyen mértékben vonakodik attól, hogy munkahelyén felfedje
szexuális irányultságát.

N

A múltbeli tapasztalatok, a homofóbiától és a megkülönböztetéstől való félelem, az
elbocsátás kockázata és a munkahelyi környezet mind szerepet játszik annak
meghatározásában, hogy az LMBT-közösség tagjai hogyan döntenek a felől, hogy
munkahelyükön nyíltan vállalják szexuális irányultságukat. A titkolt szexuális
irányultság azonban hatással van az LMBT-munkatársak egészségére és közérzetére, és
kedvezőtlenebb munkateljesítményt eredményezhet.
A vezetőség szerepe, valamint a sokszínűségi politikák és az egyenlő bánásmód
megléte vagy hiánya mind kihat arra, ahogyan az LMBT-személyek a biztonságos és
elfogadó munkakörnyezetről vélekednek. A foglalkoztatás során alkalmazott egyenlő
bánásmódról szóló jogszabályok megléte, valamint azok LMBT-személyekre kiterjedő
hatálya arra az irányba ösztönöz, hogy előtérbe kerüljenek a megkülönböztetés esetei.

202
203

Lásd: http://www.frittfram.se/default.asp?lid=1 (2008.10.22.).
Lásd: http://www.ljudmila.org/lesbo/english.htm (2008.10.22.)
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Oktatás
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Ez a rész az LMBT-közösséghez tartozó fiatalok ellen irányuló, iskolai durvasággal és
zaklatással, valamint annak hatásával foglalkozik, továbbá azzal, hogy a szexuális
irányultsággal foglalkozó kérdések nem jelennek meg az iskolai tantervekben és
kultúrában.
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Amint azt az Európai Bizottság megjegyezte: „az iskolákban nyilvánvalóan jelen van a
szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés, amely elsősorban homofób
durvaság formájában jelenik meg.” 204 Az írországi Egyenlő Bánásmód Hatóság
(Esélyegyenlőségi Hatóság) által készített tanulmány rámutat, hogy számos LMBszemélyben tizenöt éves kora előtt tudatosul homoszexuális irányultsága, ami azt
jelenti, hogy az LMBT-közösség számos tagja nemi identitásának tudatában tölti
serdülőkorát és iskolai éveit, és így potenciálisan sebezhető. 205 Továbbá az ILGAEurope tanulmánya 206 szerint a serdülőkor az ember szocializálódásának kritikus
időszaka, amikor a „lányok megtanulják, milyen lánynak lenni, a fiúk pedig
megtanulják, milyen fiúnak lenni”, azaz amikor a nemi kifejezésmód és magatartás
határaira mások – többek között a kortársak, barátok, tanárok és családtagok –
gyakorolnak hatást.
Az EU-szerte megkérdezett, egyenlőség előmozdításával foglalkozó nemzeti szervek,
LMBT civil szervezetek és hatóságok többsége az oktatás legfontosabb problémái
között említette a durvaságot és zaklatást, valamint az LMBT-identitások és kérdések
bemutatásának hiányát.
Az LMBT-közösséghez tartozó fiatalok ellen irányuló, iskolai bántalmazás és zaklatás
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Számos tagállamban szolgáltatnak erre bizonyítékot az oktatás területén megnyilvánuló
homofóbiáról, transzfóbiáról és az LMBT-személyek megkülönböztetéséről szóló,
átfogó tanulmányok. A nemzeti egyenlő bánásmód hatóságokkal, hatóságokkal és
LMBT civil szervezetekkel készített interjúk rámutattak, hogy a homofóbia
megnyilvánulásai EU-szerte súlyos problémát jelentenek az iskolai környezetben.

Lásd: A Bizottság szervezeti egységeinek a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre,
fogyatékosságra, korra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének
alkalmazásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatot kísérő munkadokumentuma {SEC(2008)
2180}(2008.07.02.) 18. o.
205
The Equality Authority (2002): Implementing Equality for Lesbians, Gays and Bisexuals, Dublin
206
Takács J. (2006): Social Exclusion of young lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) people in
Europe, Brüsszel: ILGA-Europe és IGLYO
204
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megjegyzései nem izgattak, mert hát ilyenek a srácok. Illetve nem kellene, hogy így
legyen, de az embert nem zavarja, mert amikor milliószor hallja ugyanazt, hozzászokik,
és nem tulajdonít neki jelentőséget. De az az egy ember… igenis bántott, mert igazán
nincsen szükségem arra, hogy az, akiről azt hittem, hogy a barátom, a többiekkel együtt
megjegyzéseket tegyen a nemiségemre. Szóval valóban bántott, és hatással volt a
tanulmányi eredményemre is, mert elég mérges voltam, és elegem volt abból az
emberből. És nem mentem jó ideig iskolába, mert annyira haragudtam rá. (17 éves
meleg férfi, London) 207
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tt

A belga Arc-en-Ciel LMBT civil szervezet egy interjú során azon a véleményen volt,
hogy az iskolai homofóbia és durvaság különös aggodalomra ad okot. 208 A spanyol
FELGT LMBT civil szervezet is arról számolt be az interjút készítőknek, hogy a
középiskolákban biztonsági kockázattal jár, ha valaki nyilvánosságra hozza szexuális
irányultságát, és továbbra is előfordulnak homofób cselekedetek a középiskolákban. 209
A Háttér LMBT civil szervezet az interjú során megjegyezte, hogy a magyarországi
iskolákban nagymértékű az LMBT-közösséghez tartozókat érő zaklatás és
bántalmazás. 210
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Számos LMBT civil szervezet és az egyenlőség előmozdításával foglalkozó nemzeti
szerv rámutatott, hogy a „buzi” szót elterjedt becsmérlő kifejezésként használják az
iskolákban. Azt is elmondták, hogy a tanárok gyakran vonakodnak attól, hogy
komolyan vegyék a szitkozódást és az LMBT-személyek más módon való zaklatását.
Az LMBT-tanulók bántalmazására és zaklatására vonatkozó tanulmányokat folytattak
az Egyesült Királyságban, Máltán, Írországban, valamint az ILGA-Europe is.
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Az Egyesült Királyságban 2006-ban 1 100 LMB-fiatal bevonásával vizsgálták az
LMB-személyek oktatás során szerzett tapasztalatait. 211 A felmérés rámutatott, hogy az
LMB-fiatalok közel 65 százaléka számolt be arról, hogy szexuális irányultsága miatt
durvaság érte a brit iskolákban. A zaklatás körébe tartozott a szóbeli sértés (92
százalék), testi sértés (41 százalék), internetes durvaság (41 százalék), halálos
fenyegetés (17 százalék), és a nemi erőszak (12 százalék). Gyakorlatilag valamennyi
LMB-fiatal arról számolt be, hogy olyan kifejezéseket hallanak, mint „ez olyan buzi
dolog”, és olyan sértő megjegyzéseket, mint „homokos”, „köcsög” és „pinafaló”.
207

Fiona Colgan, Chris Creegan, Aidan McKearney és Tessa Wright : Lesbian, Gay and Bisexual
Workers: Equality, Diversity and Inclusion in the Workplace. A Qualitative Research Study (Leszbikus,
meleg és biszexuális dolgozók: Egyenlőség, sokszínűség és elfogadás a munkahelyen. Minőségkutatási
tanulmány)
Comparative Organisation and Equality Research Centre (COERC) London Metropolitan University,
elérhető a következő helyen: http://www.unison.org.uk/file/A2742.pdf (2009.02.14.)
208
Helyszíni találkozó az Arc-en-Ciel szervezettel (Belgium, 2008. április 3.)
209
Helyszíni találkozó az FELGT-vel (Spanyolország, 2008. március 13.)
210
Helyszíni beszélgetés a Háttérrel (Magyarország, 2008. április 17.)
211
R. Hunt, J. Jensen (2007): The Experiences of Young Gay People in Britain’s Schools. The School
Report, Stonewall
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Máltán a Gay Rights Movement (Melegek Jogvédő Mozgalma) a tanulók és tanárok
részéről megnyilvánuló homofób durvaság, zaklatás és erőszak tanulmányozása során
megállapította, hogy a transznemű tanulók a tanárok és tanulók durvasága, zaklatása és
a megértés hiánya miatt kimaradtak az iskolából, vagy osztályt váltottak. 212
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Írországban 365 iskolában folytattak kutatást a homofób durvaságról. 213 A
megállapítások szerint a megkérdezett tanárok 79 százalékának tudomása volt a
homofób szóbeli durvaság eseteiről, és a tanárok 16 százaléka találkozott a homofób
testi bántalmazás eseteivel. A kutatás további megállapítása szerint a homofób
bántalmazás előfordulásának nagyobb a valószínűsége a fiúiskolákban és koedukált
iskolákban, mint a leányiskolákban.
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Az ILGA-Europe és az IGLYO által végzett kutatás 214 754 választ gyűjtött össze 37
európai ország LMBT-fiataljaitól. A kutatás megállapította, hogy a válaszok 61
százaléka szólt arról, hogy LMBT-státus miatt kedvezőtlen személyes élményben volt
része a válaszadónak az iskolában, és 53 százalék számolt be bántalmazásról. A kutatás
arra is rámutatott, hogy sem az LMBT, sem a heteroszexuális fiatalok nem
alkalmazkodnak a sablonos nemi kifejezésmódhoz, és ez a magatartás kockázatos az
iskolai környezetben. A válaszadók gyakran értelmezték a bántalmazást úgy, hogy az a
nemiséghez nem alkalmazkodó – illetve a mások által ilyennek vélt – magatartás,
karakter és külső miatt vagy annak következtében történik.
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országi fiútanuló arról panaszkodott, hogy a kilencéves kötelező iskolai oktatás utolsó
három évében szexuális irányultsága miatt zaklatták őt más tanulók és az iskola
dolgozói. A panaszos szerint az iskola tudott arról, hogy zaklatásnak van kitéve, de
nem tett megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy megakadályozza a további
becstelen bánásmódot. Az ombudsman megkeresésére az iskolát fenntartó
önkormányzat kijelentette, hogy az iskola jelentős erőfeszítéseket tett a tanuló
helyzetének javítása érdekében, és eleget tett a rárótt kötelezettségeknek. Ezt
követően egyezségre jutott az ombudsman és az önkormányzat. Az egyezség
előírta, hogy az önkormányzat fizessen 30 000 svéd koronát (kb. 3 200 eurót) a
tanulónak. 215

212

Malta Gay Rights Movement (2003): Sexual Orientation Discrimination in Malta: A Report on
Discrimination, Harassment, and Violence against Malta’s Gay, Lesbian and Bisexual Community.
Málta, Union Press. valamint Takács J (2006): Social exclusion of young lesbian, gay, bisexual and
transgender (LGBT) people in Europe, Brüsszel: ILGA-Europe és IGLYO
213
N. James, M. Galvin és G. McNamara (2006): Straight talk: Researching gay and lesbian issues in the
school curriculum (Egyenes beszéd: Meleg és leszbikus témák az iskolai tantervben), Dublin: Centre for
Educational Evaluation, Dublin City University
214
Takács J. (2006): Social Exclusion of young lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) people in
Europe (Leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) fiatalok társadalmi kirekesztése
Európában). ILGA-Europe és IGLYO
215
2007. augusztus 3-i határozat (ügyiratszám: 620-2006). Lásd: www.homo.se/o.o.i.s/4034 11/072008
(2008.10.12.)
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A terepmunka keretében készített interjúk során megkérdezett LMBT civil szervezetek
és az egyenlőség előmozdításával foglalkozó nemzeti szervek külön felhívták a
figyelmet arra, hogy a tanárok nem reagálnak az iskolában használt homofób beszédre,
illetve nem intézkednek az ilyen beszéd használatának megelőzése érdekében. Egy, az
Egyesült Királyságban készített tanulmány megállapította, hogy a homofób
bántalmazás és zaklatás néha az iskola munkatársainak tudta ellenére sem marad abba:
a megfigyelt 300 iskola 82 százalékában tudtak a szóbeli homofóbiáról, 26 százalék
pedig arról számolt be, hogy tudomásuk van tettleges homofób bántalmazási esetekről.
Habár a felmérésben érintett valamennyi iskola rendelkezett bántalmazásellenes
politikával, csak 6 százalékuk ismerte el külön a homofób bántalmazás esetét. 216
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Ezzel összefüggésben egy ír kutatás megállapította, hogy az ír középiskolák többsége
rendelkezik bántalmazásellenes és esélyegyenlőségi politikákkal, de azok közül csak
néhány tesz külön említést a melegek és leszbikusok egyenlő bánásmódjáról: a tanárok
többségének tudomása volt az iskolájukban folyó homofób bántalmazásról, de 41
százalékuk úgy nyilatkozott, hogy nehezebb az ilyen bántalmazásokra reagálni, mint a
bántalmazás más formáira. Voltak olyan tanárok is, akik ezt a fajta magatartást pusztán
„durva tréfának” vagy „csibészségnek” tartották. 217 Ezt a hozzáállást azonban úgy is
értelmezhetik a tanulók, hogy elnézik az ilyen magatartást.
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A svéd kutatás arra enged következtetni, hogy a tanárok nem rendelkeznek az LMBTkérdések kezeléséhez megfelelő eszközökkel. A Beneath the Surface (A felszín alatt)
projekt keretében végzett felmérés többek között rámutat, hogy a válaszadó tanároknak
csak 8 százaléka gondolja úgy, hogy megfelelő képzést kapott az ilyen problémák
kezelésére. 218
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Helyes gyakorlat: Kampány az iskolai homofób bántalmazás ellen: Írországban az
Equality Authority (Esélyegyenlőségi Hatóság) és a BeLonG To szervezet „Tegyük az
iskolánkat biztonságossá” (Making Your School Safe) című kezdeményezése az
iskolaigazgatókat, tanárokat és tanulókat vette célba. Számos tevékenység kapcsolódott
a projekthez, például iskolai plakátok, amelyeken „Az iskolánkban nem tűrjük a
homofób bántalmazást” üzenet volt olvasható, valamint füzetek, szórólapok stb. A
projekt az iskolák további intézkedései mellett kampányolt: pl. bántalmazás- és
zaklatásellenes politikák, magatartási kódexek kidolgozása, az LMBT-kérdésekkel is
foglalkozó iskolai esélyegyenlőségi politika, továbbá a munkatársak képzése és
felhatalmazása arra, hogy hatékonyabban tudjanak fellépni a homofób iskolai zaklatás
és bántalmazás ellen, így biztosítva, hogy az iránymutatást adó tanácsadók a nemi
identiás kérdéseire vonatkozóan megfelelő képzésben részesüljenek. 219
216

S. Averill (2004): How can young people be empowered to achieve justice when they experience
homophobic crime?, elérhető a következő helyen: http://www.schoolsout.org.uk/research/docs/Partners%20An%20update%20to%20tackling%20homophobia.pdf
(2008.11.11.)
217
J. Norman, M. Galvin és G. McNamara (2006): Straight talk: Researching gay and lesbian issues in the
school curriculum, Dublin: Centre for Educational Evaluation, Dublin City University, idézi az
Írországra vonatkozó országjelentés.
218
Lásd: http://www.ytan.se/?p=1892 (2008.08.18.)
219
Lásd: http://www.equality.ie/index.asp?docID=593 (2008.10.17.)
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Helyes gyakorlat: A tanárokat és politikusokat célba vevő intézkedéscsomag:
Svédországban 2004 és 2007 között került sor az EQUAL 220 Under Ytan [A felszín
alatt] című nagy lélegzetű projektjére, több partner – LMBT civil szervezetek, az
egyenlőség előmozdításával foglalkozó nemzeti szervek, hatóságok, egyetemek és
szakszervezetek – bevonásával. Ennek keretében számos tevékenységre került sor,
amelyek például a következőket foglalták magukban: iskolai tájékoztató oktatóanyagok
és oktatási módszerek kidolgozása, ötletadó anyagok iskolai felhasználás céljára, a
heteronormativitással foglalkozó oktatás, a szexuális irányultság és a homofóbia
témájával foglalkozó tanárok támogatása, a megkülönböztetést tiltó jogszabályokat
iskolai környezetben végrehajtó iskolák és önkormányzatok támogatása.221
A zaklatás és bántalmazás LMBT-személyekre gyakorolt hatása
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Az Egyesült Királyságban végzett vizsgálatok és a The School Mates Project 2007
(Iskolatárs projekt 2007) Olaszországra, Spanyolországra, Lengyelországra és
Ausztriára kiterjedő transznacionális nem kormányzati szervezeti projekt rámutat arra,
hogy a homofób zaklatás és bántalmazás hátrányos következményekkel jár az LMBTtanulók iskolai teljesítményére és általános közérzetére nézve.
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Az Egyesült Királyságban végzett vizsgálatok rámutatnak, hogy a homofób iskolai
környezet odáig vezethet, hogy az LMBT-fiatalok többet hiányoznak és maradnak távol
a középiskolától, és ilyen módon csökkentik a továbbtanulásuk esélyét. 222
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Az Egyesült Királyságban végzett más vizsgálatok azt mutatják, hogy az LMBTtanulók bántalmazása komoly, a közösségi elszigetelődés és a pszichés stressz
kialakulását eredményező önértékelési problémákhoz vezethet, különösen azon fiatalok
esetében, akik korábbi iskolai éveik alatt fedezik fel homoszexualitásukat. Az iskolai
homofóbia és homofób bántalmazás az LMBT-tanulók önképére, önbizalmára és
iskolai munkájára is hátrányosan hat. 223

Az Európai Bizottság EQUAL kezdeményezéséről szóló további tájékoztatással kapcsolatban lásd:
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/index_en.cfm (2009.12.10.)
221
Lásd: http://www.ytan.se/?p=1892 (2008.08.18.)
222
M. Jenett (2004): Stand up for us: Challenging homophobia in schools,Yorkshire: Crown Copyright; H.
Wallace (2005): Time to think (Ideje gondolkodni!) London: Metro Centre, elérhető a következő helyen:
http://calm-seas.co.uk/timetothink/intro.htm (2008.07.27.)
223
S. Averill: How can young people be empowered to achieve justice when they experience homophobic
crime? Elérhető a következő helyen: http://www.schoolsout.org.uk/research/docs/Partners%20An%20update%20to%20tackling%20homophobia.pdf
(2008.12.20.) Fiona Colgan, Chris Creegan, Aidan McKearney és Tessa Wright (dátum nélkül): Lesbian,
Gay and Bisexual Workers: equality, Diversity and Inclusion in the Workplace: A Qualitative Research
Study, COERC/London Metropolitan University
220
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„Amikor iskolába jártam, az osztálytársaim azért bántalmaztak, mert feltételezték, hogy
meleg vagyok… ez az előtt történt, hogy bárkinek is említettem volna, hogy meleg
vagyok. Szóbeli és testi bántalmazás ért, és a középiskola első három évében nem volt
barátom. Ez nagyon elbizonytalanított, és később nagyon nehezen barátkoztam, mivel
tényleg paranoiás és sebezhető lettem.” (21 éves férfi, Egyesült Királyság) 224
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A bántalmazás hatásait vizsgálta az Arcigay (olaszországi leszbikusok és melegek
szövetsége), a madridi COLEGA, a varsói KPH és Bécs városának összefogásával
kidolgozott, nemzetközi kezdeményezésre indult Schoolmates Project (Iskolatársak
projekt)225 (2006–2008) is. Megállapították, hogy az iskolai bántalmazás ahhoz
vezethet, hogy az LMBT-fiatalok az önkárosítás gondolatával foglalkoznak, illetve
önmaguk ellen fordulhatnak, illetve nagy kockázatot jelentő magatartási formákat
vehetnek fel. A leszbikus, meleg, biszexuális vagy transznemű serdülők számára
szintén különösen nehéz lehet, hogy családi vagy közösségi támogatásért forduljanak.
A szexuális irányultság megjelenése az iskolai tantervben és kultúrában
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Az LMBT civil szervezetek által végzett terepmunka során felmerült további kérdés az,
hogy az iskolában általában nem foglalkoznak a szexuális irányultság kérdéseivel, ami
hátrányosan érintheti az LMBT-fiatalok önbecsülését. Egy, az Egyesült Királyságban
folytatott kutatás megállapította, hogy a vizsgált LMBT-fiatalok közül többen arra
utaltak, hogy ez olyan érzést keltett bennük, hogy nem lehetnek „önmaguk”. 226

em

A megkérdezett LMBT civil szervezetek – valamennyi EU-tagállam esetében –
megjegyezték azt is, hogy az oktatási intézményekben általában nem foglalkoznak a
szexuális irányultság kérdéseivel, és hiányzik az LMBT-közösség tagjainak bármilyen,
pozitív formában való bemutatása. 227
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Az érintettek körében végzett elektronikus felmérés azt mutatta, hogy 65 százalék
gondolja, hogy az iskolai tanterv „nem veszi figyelembe” vagy „kismértékben veszi
figyelembe” az LMBT-kérdéseket (pl. a hagyományostól eltérő összetételű család,
kapcsolatok, nemi szerepek vagy szexuális preferenciák).

A fent említett School Mates Project (Iskolatársak projekt) szerint a tanárok és
diáktársak részéről az LMBT-kérdésekkel kapcsolatban megnyilvánuló hallgatás és
elfogult nézetek megerősítik a homoszexuálisokkal kapcsolatos kedvezőtlen
Takács J. (2006): Leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) fiatalok társadalmi kirekesztése
Európában, Brüsszel: ILGA-Europe és IGLYO, 51. o.
225
Lásd: http://www.arcigay.it/schoolmates (2008.08.12).
226
Fiona Colgan, Chris Creegan, Aidan McKearney és Tessa Wright (dátum nélkül): Lesbian, Gay and
Bisexual Workers: equality, Diversity and Inclusion in the Workplace: A Qualitative Research Study,
COERC/London Metropolitan University
227
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozók az EU-ban, 2008. április-május
224
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hozzáállást, ami a homoszexuális serdülőkben fokozza az elszigeteltség és
sebezhetőség érzését.
A Belgiumban végzett kutatások szintén hangsúlyozzák, hogy a tanulók és tanárok
számára nem áll rendelkezésre elegendő, az LMBT-re vonatkozó információ és
oktatás. 228
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12 írországi iskolában kétéves, széles körű felmérést 229 végeztek, amelynek keretében
az osztálytermi megfigyelések, a tanulókkal és dolgozókkal készített interjúk,
fókuszcsoportok és felmérési eredmények alapján megállapították, hogy a szexuális
irányultság tabu téma. Az intézményes láthatatlanságot az is fokozta, hogy a szexuális
különbség megnevezésére és megvitatására nem volt megfelelő szókincs. Így tehát
hallgatás, kényelmetlenség, félelem és ellenségesség volt a szexuális irányultság, illetve
az érdekelt csoportok órai megbeszélésének eredménye. Bár a fogyatékossággal
élőkről, valamint a vallási és etnikai kisebbségekről szintén kedvezőtlen sztereotip
képet alkottak, az ő eseteik nem keltettek olyan ellenséges vagy tiszteletlen reakciót,
mint a melegek és leszbikusok esetei. A felmérésben részt vevő tanulók ötvenöt
százaléka szakítaná meg a barátságot olyan személlyel, akiről kiderülne, hogy meleg
vagy leszbikus.
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Az érintettek körében folytatott elektronikus felmérés rámutatott, hogy a válaszadók
több mint fele úgy értékelte, hogy az LMBT elfogadása az „inkább kismértékű” és a
„nem létező” kategóriák között mozog az iskolai dolgozók körében. A terepmunka
keretében végzett kutatás során az LMBT civil szervezetek arról számoltak be, hogy az
iskolai hatóságok nem mindig engedélyezték az iskolák számára, hogy figyelemfelkeltő
kezdeményezéseket valósítsanak meg. A Máltára, Franciaországra, Luxemburgra,
Lengyelországra és Bulgáriára vonatkozó országjelentések megemlítik, hogy egyes
esetekben az iskolai hatóságok megakadályozzák vagy figyelmen kívül hagyják az
LMBT civil szervezeteknek az iskolai ismeretterjesztésre, illetve a homofóbia elleni
fellépésre tett kísérleteit. 230

N

Bulgáriában például a 144 meghívott középiskola közül csak 15 iskola válaszolt, és
csupán hét vett részt azon a 2007 nyarán megrendezett első megbeszélésen, amelyet a
holland nagykövetség MATRA programja által finanszírozott, Deafening Silence: The
Case in My School (Fülsiketítő csend: az én iskolám esete) című projekt keretében
kívántak folytatni annak felmérése érdekében, hogy a bolgár iskolákban mennyire
tájékozottak az LMBT-kérdésekben.
Helyes gyakorlat: Iskolai oktatóanyag: Belgiumban a francia közösség oktatási
minisztere 2006-ban az iskolai homofóbiára vonatkozó oktatási útmutatót adott ki,
amelyet elküldtek a francia nyelvterület valamennyi általános és középiskolájának. 231
228

K. Pelleriaux és J. Van Ouytsel (2003): „De houding van Vlaamse scholieren tegenover
holebiseksualiteit”, Antwerp; Universiteit Antwerpen
229
K. Lynch és A. Lodge (2002): Equality and Power in Schools. Redistribution, recognition and
representation. Routledge. London. 181–182. o.
230
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozók az EU tagállamaiban (2008. március-április)
231
Belgiumra vonatkozó országjelentés
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2007-ben, szintén Belgiumban került sor egy Flamand-Brabant tartománybeli úttörő
jellegű, a flamand kormány által finanszírozott projektre, amelynek keretében oktatási
eszköztárat dolgoztak ki a „nemi sokszínűség és transzneműség” témájában, a 14–18
éves korú tanulók számára. 232
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Helyes gyakorlat: Gyermekkönyvek: Az ILGA Portugal részvételével elkészült két
gyermekkönyv, amelynek célja, hogy a szülőket és gyerekeket elérve világítson rá a
szexuális sokszínűség kérdéseire, és hogy megszüntesse az LMBT-személyekre és
családokkal kapcsolatos sablonokat és előítéleteket. 233
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A nemi identitással kapcsolatos oktatási segédlet: A szlovéniai The Peace Institute
(Béke Intézet) Diversity Makes Us Richer, Not Poorer: The Everyday Life of Gays and
Lesbians (A sokszínűség nem szegényebbé, hanem gazdagabbá tesz. A melegek és
leszbikusok mindennapi élete) címmel CD-ROM-ot adott ki 2003-ban, amelyen három
rövidfilmben mutatják be, milyen megkülönböztetés éri a mindennapi életben a
melegeket és leszbikusokat. A CD-ROM hat, leszbikusokkal és melegekkel készített
interjút is tartalmaz, amelyek során nemiségük nyílt felvállalásáról, a családról, az
erőszakról, a munkahelyről, a barátokról stb. kérdezik őket. Az anyag oktatási
segédletet kíván nyújtani a homoszexualitás órai megvitatásához 234.
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Következtetések

em

Az LMBT-személyek EU-szerte iskolai bántalmazásáról és zaklatásáról számolnak be,
amely hatást gyakorol az LMBT-tanulók iskolai teljesítményére és közérzetére, és
marginalizálódáshoz, egészségromláshoz vagy az iskolából való kimaradáshoz vezet.
Az iskolai hatóságok EU-szerte kevés figyelmet szentelnek ezeknek az aggasztó
jelenségeknek, a tanárok pedig gyakran nem rendelkeznek az ilyen problémák hatékony
kezeléséhez szükséges ismeretekkel, képzettséggel és eszközökkel.

N

Az LMBT civil szervezetek EU-szerte aggodalmukat fejezik ki amiatt, hogy az iskolai
tantervekből hiányzik a szexuális irányultság kérdéseinek tárgyalása és az LMBTszemélyek és családjaik kedvezően való bemutatása, mivel ez a hiányosság hozzájárul a
fiatal leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű tanulók iskolai közösségtől való
elszigetelődéséhez. Arra is rámutattak, hogy a tanárok gyakran kerülik a szexuális
irányultság és nemi identitás témáit.

A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó a Flamand Oktatási Minisztériummal (Belgium, 2008.
április 4.), valamint Belgiumra vonatkozó országjelentés
233
W. Pena (2007): Por quem me apaixonarei? Associacao ILGA Portugal/eraseunavez.com, valamint
J.T. Delgado (2007): De onde venho? Associacao ILGA Portugal/eraseunavez.com, lásd:
http://www.ilga-portugal.pt/noticias/20071208.htm (2008.01.22.)
234
Lásd: http://www2.mirovni-institut.si/razlicnost/eng/index.html (2008.10.17.)
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Ez a rész abból a szemszögből tárgyalja a homofóbia és a megkülönböztetés kérdéseit,
hogy milyen az LMBT-személyek egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférése,
mennyire ismerik el az azonos nemű partnereket „közeli hozzátartozóként”, milyen az
LMBT-személyek egészségi állapota, valamint mennyire bélyegzik meg a HIVfertőzött meleg és biszexuális férfiakat.
Homofóbia és megkülönböztetés az egészségügyi ellátás területén
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A megkülönböztetés tilalmáról szóló horizontális keretirányelvre irányuló
javaslatában 235 az Európai Bizottság megjegyezte, hogy „az egészségügyi ellátás
területe esetében az LMB-közösség sok tagja tart az egészségügyi szolgáltatók általi
megbélyegzéstől és az előítélettől”. Az LMBT civil szervezetek és az egyenlőség
előmozdításával foglalkozó nemzeti szervek a terepmunkák keretében készített interjúk
során több példát hoztak fel a homofób magatartás és megkülönböztetés eseteire. A
Lettországban végzett terepmunka keretében folytatott kutatás során például a
Mozaika LMBT civil szervezet említette meg azt az esetet, amikor egy orvos homofób
magatartást tanúsított egy fiatal leszbikus pácienssel szemben, majd utána az anyjával
szemben is, amiért leszbikus a lánya. 236
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Az Egyesült Királyságban, Szlovéniában és Portugáliában folytatott kutatások
szintén azt mutatják, hogy az LMBT-személyeket megkülönböztetés és homofóbia éri
az egészségügyi ellátás területén. Az Egyesült Királyságban a témában a legszélesebb
körben – 6 178 leszbikus és biszexuális nőt érintően – végzett felmérés 237 során a
válaszadók fele számolt be arról, hogy megkülönböztetés és homofóbia érte az
egészségügyi ellátás területén. Szlovéniában a szexuális irányultságon alapuló
megkülönböztetéssel kapcsolatos kutatás megállapította, hogy a felmérésben részt vevő
LMB-személyek 7 százalékának javasoltak pszichiátriai kezelést homoszexualitása
miatt, és a válaszadók 7,6 százalékát érte megkülönböztetés az egészségügyi ellátás
területén. 238 A portugál kutatás az egészségügyi dolgozók heteronormativitásának
kérdését veti fel. A példák között szerepelnek olyan nőgyógyászok, akik nyíltan
feltételezik, hogy a páciensek heteroszexuális kapcsolatban élnek, a meleg férfiakat
pedig automatikusan a HIV-vel, illetve az AIDS-szel kapcsolják össze. 239 Egy nemzeti
felmérés során a 350 válaszadó 13,3 százaléka számolt be arról, hogy szexuális
A Bizottság szervezeti egységeinek a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra,
korra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló
tanácsi irányelvre irányuló javaslatot kísérő munkadokumentuma, SEC(2008) 2180, 2008.07.02., 18. o.
236
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó a Mozaikával (Lettország, 2008. március 12.)
237
Ruth Hunt és Dr. Julie Fish: Prescription for Change: Lesbian and Bisexual women's health check 2008,
2008. Stonewall Equality, elérhető a következő helyen:
http://www.stonewall.org.uk/documents/prescription_for_change_1.pdf (2009.02.05.)
238
T. Greif, N. Velikonja (2001) "Anketa o diskriminaciji na osnovi spolne usmerjenosti", Lesbo 11/12,
http://www.ljudmila.org/lesbo/raziskave_porocilo1.htm (2008. március 29.)
239
Portugáliára vonatkozó országjelentés
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irányultsága miatt legalább egyszer, közvetlen vagy közvetett megkülönböztetés érte
egészségügyi szakemberek részéről. 240 Továbbá számos portugál pszichoterapeuta
„problémaként” tekint a homoszexualitásra. 241
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Helyes gyakorlat: Az egészségügyi szakemberek oktatása LMBT-kérdésekben:
Svédországban az RFSL LMBT civil szervezet oktatja az egészségügyi szakembereket
az LMBT-témákban. Az elmúlt év során kb. 15 kórház és egészségügyi tanulócsoport
vett részt az órákon. 2007 során az RFSL Stockholm és az RFSL National megkezdte
azon kritériumok kidolgozását, amelyek alapján a kórházak „LMBT-kompetens”
minősítést szerezhetnek. 242
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Az ír Equality Authority (Esélyegyenlőségi Hatóság) által megrendelt kutatás keretében
43 mélyinterjút készítettek LMB-válaszadókkal azzal kapcsolatban, hogy felfedik-e
szexuális irányultságukat családorvosuk előtt. 243 Az esetek többségében (33-ból 26-ban)
arról számoltak be a megkérdezettek, hogy amikor tájékoztatták orvosukat LMBidentitásukról, a családorvosuk barátságosan reagált, és elfogadásáról és titoktartásáról
biztosította őket, megadta a vonatkozó tájékoztatást, és biztosította őket, hogy a
homoszexualitást nem tekintik kóros állapotnak. Azok, akik a családorvosuk részéről
kedvezőtlen reakciót tapasztaltak, a kényelmetlenség érzésének jeleit, azaz a
szemkontaktus hiányát, a vizsgálat sietve való befejezését, a szívélyesség hiányát stb.
tapasztalták. A tanulmány kiemeli a támogató környezet, valamint a családorvos és az
LMBT-páciens közötti titoktartás fontosságát.

N

em

hi
te

Svédországban egy leszbikus nő panaszt tett egy kórház pszichiátriai
osztályán dolgozó orvos zaklatása miatt, mivel állítólag párhuzamot vont az
ő homoszexuális irányultsága, valamint a pedofil és állatokkal közösülő
személyek között, így olyan benyomást keltett benne, hogy az orvos
elmezavarnak tekintette szexuális irányultságát. Az egészségügyi hatóságok
őszinte sajnálatukat fejezték ki az eset miatt, és kijelentették, hogy ez nem
jelzi azt, hogy általános problémáról lenne szó az egészségügyi
szolgáltatásban. 244
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T.L. Monteiro, V. Policarpo, F.V. da Silva (2006) Inquérito Nacional sobre Experiências da
Homossexualidade em Portugal (Relatório de Pesquisa/2006), Lisboa, Centro de Investigação
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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
Svédországra vonatkozó országjelentés
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M. Gibbons, M. Manandhar, C. Gleeson és J. Mullan (2008): Recognising LGB Sexual Identities in
Health Services (Az LMB nemi identitások elismerése az egészségügyben). Dublin: Equality Authority
és Health Service Executive, 46 o.
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2006. december 20-i határozat, ügyiratszám: 399–2006 www.homo.se (2008.08.22.)
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A terepmunka keretében végzett kutatás során román és magyar LMBT civil
szervezetek többek között arról számoltak be, hogy az LMBT-identitás titokban
tartása meghatározza, hogy mennyire ismerhető fel a szexuális irányultságon alapuló
megkülönböztetés mértéke: „Az emberek nem bíznak az egészségügyi dolgozókban,
és nem mondják el orvosuknak, hogy melegek, sőt tartanak attól, hogy az orvos
rájön”. 245 Egy magyar válaszadó pedig megjegyezte: „Az emberek nem mondják el,
hogy az LMBT-közösséghez tartoznak, és ezért csak nagyon kevés probléma kerül
napvilágra.” 246
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Több tagállamban folytatott felmérés megállapításai is alátámasztják, hogy az LMBTszemélyek vonakodnak nyíltan felvállalni szexuális irányultságukat. Egy máltai
felmérésben 247 a válaszadók 32,5 százaléka állította, hogy egészségügyi szolgáltatás
igénybevételekor titkolja szexuális irányultságát. Németországban azt mutatták a
felmérések 248, hogy az LMBT-személyek az egészségügyi intézményekkel való
kapcsolatuk során titokban tartják nemi identitásukat, mivel tartanak a
megkülönböztetéstől. Egy szlovák tanulmány 249 esetében a válaszadók 50 százaléka
számolt be arról, hogy az egészségügyi dolgozók előtt mindig titkolja szexuális
irányultságát, és 22 százalék csak alkalmanként vállalja fel – amely olyan jelenség, ami
önmagában is egészségügyi kockázatokhoz vezethet.
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Az azonos nemű partnerek elismerésének hiánya az egészségügyi ágazatban

em

A Bulgáriára, Magyarországra, Olaszországra és Észtországra vonatkozó
országjelentések problémaként említik azt, hogy a „közeli hozzátartozó” státusának
megtagadása miatt nem adnak tájékoztatást a partner egészségi állapotáról. A közeli
hozzátartozói státus megtagadása azonban olyan tagállamokban is megállapítható,
amelyek elismerik az azonos nemű partnerkapcsolatokat, amint azt az alábbi idézet is
szemlélteti:

N

„A partnerem balesetet szenvedett Walesben, és a személyzet mindaddig nem
ismert el közeli hozzátartozójának, amíg ki nem vertük a palávert. A partneremhez
egy ujjal sem nyúltak az ápolónők a hatnapos kórházi tartózkodása alatt. Önállóan
kellett megmosakodnia, vagy várnia kellett, amíg ellátta őt a férfiápoló.” 250 (59 éves
nő, Egyesült Királyság)

A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó az ACCEPT-tel (Románia, 2008. április 7.)
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó a Háttérrel (Magyarország, 2008. április 17.)
247
Máltára vonatkozó országjelentés.
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G. Dennert (2004) Die gesundheitliche Situation lesbischer Frauen in Deutschland: Ergebnisse einer
Befragung [Disszertáció], Nürnberg: Med. Diss. FAU Erlangen-Nürnberg
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Szlovákiára vonatkozó országjelentés.
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Stonewall (2008): Prescription for Change. Lesbian and Women’s Health Check, 2008. 14. o.
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A terepmunka keretében sorra kerülő találkozók során az észt SEKÜ LMBT civil
szervezet egy leszbikus pár olyan esetére hívta fel a figyelmet, amelyben nem engedték
meg, hogy az anya partnere jelen legyen szüléskor. 251 Az olasz Arcigay és az
Arcilesbica LMBT civil szervezetek képviselői is rámutatnak a „közeli hozzátartozó”
státusának megtagadására, ami az LMBT-páciensek kezelését és partnereiket az egyes
egészségügyi dolgozók hozzáállásától teszi függővé. 252
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Ezzel ellentétben a dán LBL [Melegek és Leszbikusok Nemzeti Szervezete] és a
luxemburgi CIGALE képviselőivel készített interjúk során kiderült, hogy az LMBszemélyek kedvezőbb tapasztalatokat szereznek az egészségügyben. 253 A képviselők
nyilatkozata szerint nem fordult elő komolyabb probléma az intenzív osztályon vagy
kórházban fekvő partner meglátogatása során, illetve a partner szülésekor való jelenlét
esetében. Mindkét civil szervezet megjegyezte, hogy a kórházi adminisztrációs űrlapok
megfogalmazása problémát jelenthet az LMBT-személyek számára, amint arra két
németországi tanulmány rámutatott. 254
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„Kórházi járóbeteg voltam, és a számítógépes rendszerükben nem volt olyan rovat,
amelyben rögzíthették volna, hogy regisztrált partnerkapcsolatban élek. Azt
mondták, hajadonként kerültem a gépbe.” 255 (34 éves nő, Egyesült Királyság)
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A korábban említett ír jelentés szintén komoly problémának tartja a „közeli
hozzátartozói” státus elismerésének hiányát – különösen abban az esetben, ha a partner
kórházba kerül –, mivel az kihat a tájékoztatásra, a látogatásra és a döntéshozatalban
való részvételre.
A meleg és biszexuális férfiak HIV-fertőzöttséggel való megbélyegzése
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em

A HIV-fertőzöttség, a véradás, valamint a meleg és biszexuális férfiakhoz és a HIVhez, illetve AIDS-hez kapcsolódó előítéletek szintén olyan – különösen a véradásra
kiható – problémát jelentenek, amelyre felhívták a figyelmet a belga256, osztrák 257,
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó a Diversity és a SEKÜ szervezettel (Észtország, 2008.
március 10.)
252
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó az Arcigay és az Arcilesbica szervezettel (AL)
(Olaszország, 2008. március 5.)
253
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó a Cigale (Luxemburg, 2008. április 7.) és az LBL
szervezettel (Dánia, 2008. április 26.)
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Lásd pl.: H. Seyler (2004): Lesben, die unsichtbaren Patientinnen. Düsseldorf: Beadvány a következővel
foglalkozó bizottságnak: „Frauengerechte Gesundheitsversorgung in NRW.” [2004. február 10.],
valamint G. Wolf (2006): „Diskriminierung und Gewalt gegen Lesben, Schwule und Bisexuelle im
medizinischen und psychotherapeutischen Setting", in Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 38
(3)
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(Belgium, 2008. április 3.)
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A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó a HOSI-WIEN szervezettel (Ausztria, 2008. május 1.)
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portugál 258 és szlovén 259 LMBT civil szervezetek. Egy lengyel tanulmány
megállapította, hogy egyes véradó központok csak a szexuális irányultságról kérdezik a
véradókat, a helyett hogy tényleges szexuális magatartásukról vagy kockázatos
magatartásukról érdeklődnének. 260
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Az érintettek körtében végzett elektronikus felmérés válaszadóinak huszonkilenc
százaléka vélte úgy, hogy az egészségügyi dolgozók hozzáállása „inkább negatív” vagy
„negatív” a HIV-fertőzött, illetve az AIDS-ben szenvedő meleg férfiak esetében.
Más tanulmányok is ebbe az irányba mutatnak. Egy szlovén tanulmány arról számolt
be, hogy egy 24 éves meleg férfit HIV-fertőzöttsége miatt bocsátottak el, egy másik
férfit pedig szomszédai nem engedtek be a lakásába, amikor megtudták, hogy HIVfertőzött. 261

Az LMBT-személyek egészsége
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Máltán, a Malta Gay Rights Movement (Melegek Máltai Jogvédő Mozgalma)
képviselőivel készített interjúk feltárták, hogy titoktartási problémák vannak az
egészségügyi rendszerben, különösen a HIV- és AIDS-fertőzött személyek esetében,
ami odáig vezetett, hogy néhányuk más országban fordult kezelésért. 262
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Az LMBT-személyek egészségére vonatkozóan igen korlátozott adatok állnak
rendelkezésre. Az LMBT civil szervezetekkel készített interjúk arra mutattak rá, hogy
különösen a leszbikus és biszexuális nők egészségügyi igényeivel kapcsolatban nem
folyik elegendő kutatás. 263 Az Egyesült Királyságban a Stonewall arról számolt be egy
interjú során, hogy a leszbikusok vonakodnak a megelőzésre felhívó egészségügyi
üzenetekre való reagálástól vagy az egészségügyi támogatás kérésétől.264

em

Vannak arra utaló jelek, hogy a homofóbia, a megkülönböztetés, a zaklatás és a
marginalizálódás megtapasztalása – különösen az oktatás és a munkaerőpiac területén –
káros hatással lehet az LMBT-személyek egészségére. 265
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„Nem mentek jól a dolgok, gyengének éreztem magam, és úgy éreztem, ki kellene
szállnom az egészből. Ez volt a fő problémám: én meleg vagyok, a család meg nem
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó az ILGA-Portugal szervezettel (2008. március 17.)
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó a Legebitrával (2008. április 28.)
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Against Homophobia, Lambda Warsaw Association
261
Szlovéniára vonatkozó országjelentés.
262
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó a Malta Gay Rights Movement (Melegek Máltai Jogvédő
Mozgalma) szervezettel (Málta, 2008. március 3.)
263
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március 31.)
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fogadja el. És úgy éreztem, hogy ha elállnék az útjukból, többé nem kellene velem
foglalkozniuk.” (férfi, Egyesült Királyság) 266
Olaszországban egy 16 éves torinói műszaki szakiskolás fiú öngyilkosságot követett
el. Az áldozatot több éven át gyötörték az iskolatársai, mert „túl lányos” volt. 267
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Az LMBT civil szervezetekkel készített interjúkból általában az derül ki, hogy az
LMBT-személyek esetében nagyobb a rossz egészségi állapot kockázata, mint a
heteroszexuális kortársaik esetében. A belga Holebifederatie LMBT civil szervezet
hangsúlyozta, hogy az LMBT-személyek lelki egészsége állandó aggodalomra ad okot,
és az LMBT-személyek nagy része depresszióban szenved. 268 További, a fiatal
leszbikus nők egészségével és öngyilkosságával foglalkozó kutatásra kerül majd sor.269
Több beszámoló is megerősíti a Holebifederatie értékelését, miszerint az LMBTközösség az egészségi állapot számos mutatóját figyelembe véve sebezhető csoport.
Egy belga tanulmány szerint az LMB-személyek körében például kétszer valószínűbb a
krónikus betegségek előfordulása. 270
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Az Egyesült Királyságban folytatott kutatás feltárta, hogy a teljes lakosság 0,4
százalékával szemben a felmérésben részt vevő leszbikus és biszexuális nők 20
százaléka fordult szándékosan saját maga ellen, és a 18 éven aluli összlakosság 0,12
százalékával (a ChildLine becslése szerint) szemben a 20 év alatti válaszadók 16
százaléka kísérelt meg öngyilkosságot. A rákszűrés esetében a 25 évnél idősebb,
leszbikus és biszexuális nők soha nem vettek részt méhnyakrák-szűrésen (a női
lakosság 7 százalékával szemben), a felmérésben részt vevő leszbikus és biszexuális
nők kevesebb mint fele vett részt nemi úton terjedő fertőzések szűrővizsgálatán. 271
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Helyes gyakorlat: Az interjúk során kiderült, hogy Franciaországban egyre több
leszbikus nő keresi fel az LMBT-kérdésekkel foglalkozó Paris-IDF központot, hogy
elfogulatlan nőgyógyászoktól kérjenek tanácsot, és ez odáig vezetett, hogy a központ a
„baráti” nőgyógyászok címét is tartalmazó egészségügyi útmutatót adott ki
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leszbikusok számára. Az útmutató általános egészségügyi kérdésekkel foglalkozik,
különös tekintettel a mell- és a méhrák kockázataira. 272
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Az LMBT-közösség lelki egészségének felmérése: Az ír GLEN LMBT civil szervezet
a BeLonG To ifjúsági projekttel együttműködésben megbízta a dublini Trinity College
és a University College kutatóit, végezzék el az írországi LMBT-közösség lelki
egészségének és közérzetének első jelentősebb felmérését. A tanulmányt a The
National Office for Suicide Prevention (az öngyilkosságok megelőzésével foglalkozó
nemzeti hivatal) finanszírozta. A tanulmány célja az LMBT-közösség tagjainak lelki
egészségében és öngyilkosságában szerepet játszó kockázati és mozgató tényezők
meghatározása, valamint az LMBT-közösség lelki egészségének előmozdítását és az
öngyilkosságok megelőzését szolgáló helyes gyakorlat kidolgozása. 273

Következtetések
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A Svéd Országos Közegészségügyi Intézet felmérésének 274 megállapításai rámutatnak,
hogy az LMBT-személyek (leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű személyek)
döntő többsége jó egészségnek örvend. Az LMBT-személyeknek azonban jelentősen
nagyobb aránya volt rosszabb egészségi állapotban, mint a lakosság többi része. A lelki
egészség különösen rosszabb képet mutatott. Az LMBT-személyek egészségi állapota
közötti eltérés is jelentős volt. Szinte kivétel nélkül a transzszexuálisok voltak a
legrosszabb egészségi állapotban, őket követték a biszexuálisok és a leszbikus, illetve
meleg személyek. A felmérés továbbá kimutatta, hogy az LMBT-személyek körében
sokkal általánosabb, hogy az öngyilkosság gondolatával foglalkoznak. Az írországi
GLEN Mental Health Report (GLEN Lelki egészségről szóló jelentés) hasonló
eredményeket mutatott. 275
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A megkülönböztetés és a homofóbia, illetve transzfóbia tetten érhető az egészségügyi
ellátó rendszerekben. Mindazonáltal nehéz meghatározni azok előfordulását, mivel az
LMBT-személyek szexuális irányultságának láthatatlansága gyakran a problémát is
láthatatlanná teszi. Az LMBT civil szervezetekkel és nemzeti egyenlő bánásmód
hatóságokkal folytatott felmérések és interjúk azt mutatják, hogy a szexuális
irányultság felfedése vegyesen kedvező és kedvezőtlen fogadtatásra talál az
egészségügyi dolgozók körében. A kedvezőtlen reakciók közé tartozik, hogy az LMBpácienseknek azt tanácsolják, forduljanak pszichiáterhez. A legkedvezőbb reakciók
közé tartozik, hogy az LMB-kérdésekre vonatkozó tájékoztatást adnak, és biztosítják az
LMB-pácienst a státusa bizalmas kezeléséről és elfogadásáról.

A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó az Inter-LGBT és a L'Autre Cercle szervezettel
(Franciaország, 2008. március 10.)
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Az LMBT-páciensek többek között a megkülönböztetéstől való félelmükben kerülhetik
az ellátás igénybe vételét, és az ilyen magatartás már önmagában is egészségügyi
kockázatokhoz vezethet. A folyó kutatás a homofóbia, a transzfóbia, a zaklatás vagy
marginalizálódás megtapasztalását összefüggésbe hozza az LMBT-személyek
általánosan rosszabb szellemi és testi egészségi állapotával. A megkérdezett LMBT
civil szervezetek és hatóságok arról számolnak be, hogy az LMBT-személyek körében
nagyobb arányban fordul elő a rossz egészségi állapot, az öngyilkosság és a
tudatmódosító szerek használata. További kutatások szükségesek az LMBT-személyek
egészségére vonatkozóan.
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Vallási intézmények
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Az LMBT civil szervezetek arról számoltak be a velük készített interjúk során, hogy
több tagállamban – többek között Cipruson 276, Görögországban 277, Lettországban 278,
Litvániában 279, Olaszországban 280, Lengyelországban 281 és Romániában 282 – az
egyház (különösen az ortodox és a katolikus) képviselői politikai vitákba bocsátkoznak
az LMBT-jogokat illetően, gyakran e jogok elfogadása ellen hívnak fel és lobbiznak.
Másrészről úgy találták, hogy a zsidó és muszlim közösség képviselői és intézményei
egyik tagállamban sem játszanak jelentős szerepet az LMBT-ellenes felhívásokban,
illetve az LMBT-jogokról szóló politikai vitákban.
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Litvániában például az LMBT-jogok ellen foglalt állást az egyház. A szociális és
munkaügyi miniszter a parlamentben kijelentette 283, hogy az egyenlő bánásmódról
szóló törvény módosításainak belefoglalását (ami a foglalkoztatás és a munkavégzés
során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló,
2000/78/EK tanácsi irányelv végrehajtását jelenti) megtárgyalta és jóváhagyta a Litván
Püspöki Konferencia, és a parlamenti képviselők „Litvánia keresztény hagyományaira”
hivatkozva érveltek a megkülönböztetést tiltó jogszabályok ellen. A román ortodox
egyház az alkotmánynak az azonos nemű házasságok lehetőségét elutasító
módosításáért lobbizott.284 Az olasz285 és lengyel 286 LMBT civil szervezetek elmondták
az interjúk során, hogy véleményük szerint a katolikus egyház az LMBT-jogokra
vonatkozó, új jogszabályok ellen ható politika egyik kulcsszereplője.

em

Sokszínűség és megkülönböztetés a vallási szervezeteknél

A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó a Melegek Ciprusi Felszabadítási Mozgalmával (2008.
április 10.)
277
A terepmunka keretében sorra kerüló találkozó az OLKE LMBT civil szervezettel (2008. április 14.)
278
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó a Mozaika LMBT civil szervezettel és a Tiesibsarga
birojs-szal [Ombudsmani Hivatal] (Lettország, 2008. március 12.)
279
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280
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó az Acrigay és az Arcilesbica szervezettel (Olaszország,
2008. március 5.)
281
A terepmunka keretében sorra kerülő megbeszélés a Campaign Against Homophobia szervezettel
(Lengyelország, 2008. március 17.)
282
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó az ACCEPT LMBT civil szervezettel (Románia, 2008.
április 7.)
283
A Parlament 2007. szeptember 18-i ülése. A gyorsírással írt szöveg elérhető a következő helyen:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=304466 (2008.02.14.)
284
Romániára vonatkozó országjelentés
285
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó az Arcigay és az Arcilesbica szervezettel (Olaszország,
2008. március 5.)
286
A terepmunka keretében sorra kerülő megbeszélés a Campaign Against Homophobia (Kampány a
homofóbia ellen) szervezettel (Lengyelország, 2008. március 17.)

N

276

93

fo
rd
ítá
s

Az evangélikus egyház tíz, magát melegnek, leszbikusnak vagy biszexuálisnak valló
munkatársával készített interjúk alapján összeállított finn tanulmány 287 megállapította,
hogy noha a nyitottabb társadalmi légkör felé való általános elmozdulás, valamint az
egyházon belüli szexuális kisebbségek státusa körüli viták odáig vezettek, hogy az
egyházi alkalmazottak a nyitott élet lehetőségét fontolgatják, a nyilvános vita nyomást
gyakorol rájuk, és tartanak attól, hogy állást foglaljanak: „A megbélyegzés vagy a
hátrányos megkülönböztetés kockázata nagymértékben jelen van a mindennapokban, és
idetartozik a leszbikusok, melegek és biszexuálisok helyzetéről szóló, egyházon belüli
vita is”. 288 Másrészről úgy látták a megkérdezettek, hogy a hivatás pontosan beleillik a
munkába.
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Svédországban a svéd egyház Plébániai és Lelkipásztori Szövetsége az EKHO-val (a
Keresztény Leszbikusok, Melegek, Biszexuálisok és Transzneműek Svédországi
Ökumenikus Szövetsége) együtt részt vett az EQUAL „Normgiving Diversity”
(normateremtő sokszínűség) projektjében, amely három, a társadalmi normákat
meghatározó szakmára – a rendőrségre, az egyházra és a hadseregre – helyezte a
hangsúlyt, hogy hosszú távon segítse a szexuális sokszínűségről való tájékoztatást és az
alkalmazottak helyzetét.289
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Egyes vallási szervezetek néhány tagállamban úgy értelmezik a munkaadóknak a nem
jóhiszeműen és nem a szervezet szellemiségének megfelelően eljáró munkavállalókkal
szembeni megkülönböztető fellépését lehetővé tevő felmentést, hogy abba beletartozik
a szexuális irányultság is. Amint az a Bizottság megjegyezte: „a foglalkoztatás során
alkalmazott egyenlő bánásmódról szóló irányelv szexuális irányultságról szóló
rendelkezései végrehajtásának során tapasztalt számos nehézség a vallásos
szellemiségű munkaadókra vonatkozó, esetleges kivételek köréhez kapcsolódik…
Ezek a kivételek érzékenyek, mivel egyes munkaadók vallási meggyőződésük
miatt ellenségesen állhatnak a homoszexualitáshoz.” 290

287

em

Németországban a Kolpingwerk oktatással foglalkozó (többek között
gyermekotthonokban és ifjúsági központokban működő) katolikus társadalmi szervezet
– amelyre felekezeti szervezetként nem vonatkozik a megkülönböztetést tiltó jog –

N

K. Valve (2004): Vocation and the Everyday - Lesbian, Gay and Bisexual Employees' Experiences in
Different Work Communities Within the Church, in J. Lehtonen és K. Mustola, (szerk.): Straight people
don't tell, do they…? Negotiating the boundaries of sexuality and gender at work, Helsinki Munkaügyi
Minisztérium, elérhető a következő helyen: http://www.esr.fi/esr/fi/__yleiset/researchreport2b04.pdf
(2009.02.04.)
288
K. Valve (2004): Vocation and the Everyday - Lesbian, Gay and Bisexual Employees' Experiences in
Different Work Communities Within the Church, in J. Lehtonen és K. Mustola, (szerk.): Straight people
don't tell, do they…? Negotiating the boundaries of sexuality and gender at work, Helsinki Munkaügyi
Minisztérium, elérhető a következő helyen: http://www.esr.fi/esr/fi/__yleiset/researchreport2b04.pdf
(2009.02.04.)
289
Lásd: http://ec.europa.eu/employment_social/equal/news/20051026-sweden_en.cfm (2009.02.06.).
2005-ben a projektet bevonták a több szervezetet átfogó, új All Clear (Szabad az út) című
együttműködésbe, amelyet az EQUAL finanszírozott, és amelynek célja olyan munkakörnyezet
létrehozása, ahol mindenki tiszteletnek örvend, szexuális irányultságától függetlenül.
290
Európai Bizottság: A megkülönböztetést tiltó jogszabályok kidolgozása Európában: A 25 EU-tagállam
összehasonlítása. 24. és 54. o. elérhető a következő helyen:
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/legnet/06compan_en.pdf.
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elbocsátotta egy 53 éves meleg alkalmazottját, miután fény derült szexuális
irányultságára. 291 Hollandiában az egyenlő bánásmódról szóló jogszabály a valláson
vagy meggyőződésen alapuló szervezetek esetében hasonló kivételeket tartalmaz a
foglalkoztatásra vonatkozóan. Ezek a szövetségek – a szervezet célját figyelembe véve
– az alapelvek szerinti működéshez szükségesnek tartott követelményeket
támaszthatnak egy állás betöltésével szemben. Az egyenlő bánásmódról szóló
jogszabály kiköti, hogy ezek a követelmények nem vezethetnek a politikai nézeteken,
fajon, nemen, nemzetiségen, heteroszexuális vagy homoszexuális irányultságon vagy
jogállapoton alapuló megkülönböztetéshez, de a követelmények közelebbről nem
meghatározott „további körülmények” alapján határozhatók meg. Az EU kritikával
illette ezeket az indokokat, amelyre reagálva a Commissie Gelijke Behandeling
[Egyenlő Bánásmód Bizottság] azt javasolta, hogy fogalmazzák újra e
rendelkezéseket. 292 A Lettországban végzett terepmunka során kiderült, hogy az
evangélikus egyház két ízben átkozott ki minisztereket a homoszexualitásról és az
LMBT-jogokról alkotott, eltérő nézeteik miatt. Az egyik miniszter bejelentette, hogy
meleg, és nyilvánosan kifejezte véleményét, miszerint a homoszexualitás nem bűn, és
nem mond ellent a kereszténységnek. Bűnös magatartásra buzdítás miatt átkozták ki.
Egy másik minisztert – aki abban az időben a lett egyetem teológiai karának dékánja
volt – azt követően átkoztak ki, hogy a fent említett eset miatt kritizálta az egyházat.
Most anglikán lelkészként szolgál Riga egy kis anglikán közösségében, amely
egyébként az egyetlen olyan vallásos felekezet Lettországban, amely kiáll az LMBTjogok mellett. 293 Írországban az általános iskolák döntő többsége és jelentős számú
középiskola is vallásos szervezetek tulajdonában áll, és azok is irányítják őket. Ez
hozzájárulhat ahhoz, hogy az iskolákban láthatatlanok a homoszexuálisok és a
biszexuálisok. Jelentős számú kórház és egészségügyi szolgálat is vallásos szervezetek
tulajdonában és igazgatása alatt áll. A foglalkoztatás során alkalmazott egyenlő
bánásmódról szóló törvény 37. szakasza felmenti a vallásos szervezeteket és
szolgálatokat olyan esetekben, amikor a megkülönböztetés kimutathatóan a vallásos
szervezet szellemiségének megőrzéséhez szükséges, de ezt a mentesítést soha nem
vizsgálták bíróság előtt. Magyarországon a Károli Gáspár Református Egyetem
teológiai karának politikája megtiltja, hogy a „homoszexuális életvitelt” folytató
hallgatók lelkészi vagy hittantanári képzésben vegyenek részt. A magyar Legfelsőbb
Bíróság a kar javára hozott ítéletet, és határozata szerint megengedhető a leszbikusok és
a meleg férfiak kizárása. 294

A szexuális irányultságra vonatkozó sokszínűség támogatása gyakran nehéz az LMBTtémák iránt ellenséges vallási szervezetek által irányított környezetben. Máltán például,
ahol a katolikus egyház igazgatja az iskolák mintegy egyharmadát, a nemzeti
alaptanterv szerint „a tanároknak szem előtt kell tartaniuk a tanulók és szüleik erkölcsi
és vallási értékeit”. Ebben a környezetben a Melegek Máltai Jogvédő Mozgalmát
Welt Online (2006) Fristlose Kündigung wegen Homosexualität. 2006. november 24. Elérhető a
következő helyen: http://www.welt.de/vermischtes/article96880/Fristlose_Kuendigung_wegen_
Homosexualitaet.html (2008.07.28.)
292
Szakértői vélemény az Európai Bizottság 2000/78/EK irányelv helytelen átültetése miatt Hollandiának
küldött hivatalos értesítéséről. CGB szakértői vélemény/2008/02, 2008. március
293
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó az Ombudsmani Hivatallal (2008. március 12.)
294
S. Quinn és E. Paradis (2007): Going Beyond the Law: promoting equality in employment (A törvényen
túl: az egyenlőség elősegítése a foglalkoztatás területén), Brüsszel: ILGA-Europe
291
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(MGRM) a jelentések szerint megakadályozták abban, hogy LMBT-kérdéseket
bemutató szórólapokat és oktatóanyagokat terjesszenek.
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EU-szerte vannak azonban példák olyan vallási intézményekre is, amelyek eltérően
állnak hozzá az LMBT-személyekhez és -kérdésekhez. Hollandiában például a
holland református egyház zsinata már 1995-ben kiadott egy olyan nyilatkozatot, amely
szerint az egyház tagjai a szexuális irányultságukra vagy életvitelükre tekintet nélkül
egyenlő jogokat élveznek. 295 A holland református egyházak emmeni zsinata 1990-ben
„felszólította valamennyi gyülekezetet arra, hogy egyházi funkcióban is fogadják el a
homoszexuális tagokat”. 1995-ben a holland protestáns egyház luteránus zsinata úgy
döntött, hogy templomi áldást ad a homoszexuális párkapcsolatokra, valamint
kijelentette, nem szól teológiai érv „az ellen, hogy megáldjanak két olyan embert, akik
örök barátságot, tiszteletet és hűséget fogadnak egymásnak”. Finnországban a helsinki
kallioi plébánia (Kallion seurakunta) állítólag 1999 óta felkarolja a „szivárvány
közösséget”, és Vaasaban, Helsinkiben és Tamperében „szivárvány istentiszteletekre”
került sor a meleg büszkeség napján tartott eseményekhez kapcsolódóan. 296 Az Yhteys
(Szövetség) nevű ökumenikus csoport azon dolgozik, hogy az egyházon belül
elősegítse a szexuális és nemi kisebbségekkel szembeni, liberálisabb szemléletet.
Svédországban – amint azt korábban említettük – az Egyház részt vett a 2008. évi
büszkeség napi rendezvényen.
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Következtetések
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Egyes tagállamokban a vallási intézmények és szervezetek gyakran vesznek részt az
LMBT-jogokra vonatkozó politikai vitákban, és az említett jogok elismerése ellen
lobbiznak, így akadályozva a területre vonatkozó új jogszabályok kidolgozását. Egyes
tagállamokban bizonyos vallási csoportok is az LMBT-rendezvények elleni
tüntetésekre hívnak fel.
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Egyes tagállamokban az egyház nagyszámú iskola, szociális szolgálat és nyilvános
viták, illetve események színhelyéül szolgáló közösségi központ tulajdonosa és
igazgatója. Az LMBT civil szervezetektől megtagadják e helyszínek használatát, és
megtiltják nekik, hogy LMBT-kérdésekről információt terjesszenek, vagy hogy
politikai vitákban vegyenek részt.
A megkülönböztetést tiltó jogszabályok alóli kivételeket – amelyek lehetővé teszik,
hogy a munkaadók megkülönböztetően lépjenek fel a nem jóhiszeműen és nem a
szervezet szellemiségének megfelelően eljáró munkavállalók ellen – olyan módon
értelmezik, ami egyes tagállamokban az LMBT-személyek megkülönböztetését
eredményezi.
Van néhány pozitív példa LMBT-személyeket foglalkoztató vallási szervezetekre is.

295
296

Lásd: http://www.protestantchurch.nl/default.asp?inc=info&rIntId=1649 (2009.02.06.)
Lásd: http://kallio.kirkkohelsinki.net/?deptID=2590&searchword=Yhteys (2009.02.07.)
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Ebben a részben két témáról lesz szó: a sport nyíltan LMBT-személyként való
gyakorlásának nehézségeiről, valamint a profi és az amatőr sportkörnyezetben elhangzó
homofób szóhasználatról és gyalázkodásról.
Homofóbia a sportban

tt

Az országjelentések többsége arról számol be, hogy csekély mennyiségi, illetve
minőségi kutatás folyik a sport világában előforduló homofóbiáról. A rendelkezésre
álló korlátozott információ arra enged következtetni, hogy a homofóbia számos
sportkörnyezetben jelen van, és jelentős kihívásokkal jár, ha egy sportoló nyíltan
felvállalja, hogy LMBT-személy. Az eddigi kutatás elsősorban a profi labdarúgásra
helyezi a hangsúlyt.
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Majdnem minden nagyobb labdarúgó eseményen előfordul, hogy a szurkolók a bírót
vagy az ellenfél csapatot kigúnyoló, homofób jelszavakat kántálnak. 297 Az Egyesült
Királyságban egyáltalán nem ritka, hogy a labdarúgók mérkőzés közben homofób
kifejezésekkel gyalázzák a bírót.298
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Olaszországban az Arcigay és az Arcilesbica LMBT civil szervezet jegyezte meg az
interjúk során, hogy a futballszurkolók kultúrájában rutinszerűen vannak jelen az
LMBT-ellenes kijelentések, és az újfasiszta csoportok képviselői több szurkolói
klubban és huligánbandában is jelen vannak. 299

em

Az Egyesült Királyságra vonatkozó országjelentés nem tartalmazott semmilyen
adatot arról, hogy Nagy-Britanniában jelenleg játszanának-e nyíltan meleg profi
labdarúgók, ugyanakkor állítólag azt tanácsolják a meleg labdarúgóknak, hogy
mutassanak heteroszexuális képet magukról.
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„Azt hiszem, egyszerűbb lenne nyíltan vállalnom a homoszexualitásomat abban a
pártban, amelynek aktív tagja vagyok, mint a sport területén, és a pártban nagyobb
megértésre is találnék. A sportban még mindig a férfiasság az ideál. Amikor fiatalabb
koromban fociztam, fontos volt, hogy az ember megkülönböztesse magát a
»köcsögöktől« és a »buziktól«". (svéd férfi, volt teniszedző ) 300

297

T. Walther (2006): Kick It Out: Homophobia in Football. Melegek és Leszbikusok Európai
Sportszövetsége (szerk.). Berlin, Amszterdam
298
Lásd: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2006/sep/28/paulscholesandantigayabuse (2008.08.08.)
299
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó az Arcigay és az Arcilesbica szervezettel (Olaszország,
2008. március 5.)
300
RFSL (2007): All Clear 2.0, Gay, Lesbian, Bi & Hetero at Work, 55. o.
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A sport világában való megkülönböztetés elleni küzdelem, valamint a meleg és
leszbikus sportolók nyíltságának támogatása érdekében 1989-ben létrehozott Melegek
és Leszbikusok Európai Sportszövetsége (EGLSF) szerint Európában az amatőr
sportkörökben nem könnyű feladat a szexuális irányultság felvállalása. Bár az LMBTszemélyek tapasztalatai tagállamonként eltérőek, számos LMBT-személy számol be
arról, hogy úgy érzi, klubtársai zaklatják és elutasítják. 301
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Helyes gyakorlat: Az interjúk feltárták, hogy Finnországban a Sportszövetség három
nyelvű (finn, svéd és angol) kiadványt jelentetett meg Involved and Visible: Sexual and
Gender Minorities in Sports and Physical Activities (Érintett és látható: Szexuális és
nemi kisebbségek a sport és a testnevelés területén) címmel. 302
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Helyes gyakorlat: Németországban a Deutscher Fußball Bund [Német Labdarúgó
Szövetség] 2007-ben Football and Homophobia (Labdarúgás és homofóbia) címmel
kampányt indított, és nyilatkozatot írt alá a szexuális irányultságon alapuló
megkülönböztetés ellen tiltakozva. 303
Az LMBT-személyek láthatósága a sportban
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Amint arról az Outsports.com beszámolt, a legutóbbi 2008. évi pekingi olimpiai
játékokon a 10 708 sportoló közül csak 10 volt nyíltan meleg vagy leszbikus. 304 Az
érintettek körében folytatott elektronikus felmérés során a válaszadók 41 százaléka
szerint „nincsen lehetőség” vagy „kevés lehetőség van” arra, hogy az ember akár az
amatőr sport világában is nyíltan vállalhassa LMBT-státusát.
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„Azok, akik magas szinten játszanak, általában megtagadják szexualitásukat, hogy
támogatásban, ösztöndíjban stb. részesüljenek. Azt hiszem, hogy Írországban
ismerten leszbikus sportolónak lenni a támogatások korlátozását jelentené… mind
pénzügyi, mind társadalmi szempontból.” (ír nő) 305

Az Írországi Egyenlő Bánásmód Hatóság szerint az LMBT-sportolók nagy része
láthatatlan, aminek következtében lényegében hiányzik a profi sport területén az
LMBT-minta. 306 Az interjú során az Arcigay és az Arcilesbica civil szervezet is arról
301

Lásd: http://www.eglsf.info/eglsf-about.php (2008.08.10.)
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó a Foglalkoztatási és Gazdasági Minisztériummal, az
Oktatási Minisztériummal és a Belügyminisztériummal (Finnország, 2008. március 4.)
303
Németországra vonatkozó országjelentés
304
Lásd: http://www.outsports.com/os/index.php/Olympics/2008/In-Beijing-Olympics-only-5-openly-gayathletes.html (2009.01.25.)
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
306
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó az Egyenlő Bánásmód Hatósággal (Írország, 2008.
április 4.)
302
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számolt be, hogy Olaszországban nagyon kevéssé láthatók az LMBT-személyek a
sport területén. 307
Homofóbia elleni küzdelem a sportban
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Egy Svédországban elvégzett közvélemény-kutatás rámutatott, hogy korlátozott
figyelmet kap a sport területén megnyilvánuló homofóbia megállapítása és kezelése. 308
A svéd Ipari Minisztérium által finanszírozott projekt 40 svédországi sportegyesületet
mért fel, és megállapította, hogy az esetek többségében nem került soha szóba az
egyesületen belüli homofóbia vagy az LMBT-személyek helyzete. Továbbá azt
válaszolta a többség, hogy egyesületükben nincsen nyíltan LMBT-személy, és az
egyesületnek nincsen a kérdésre vonatkozó politikája, illetve cselekvési terve.

tt

Az Egyesült Királyságban a Stonewall LMBT civil szervezet rámutatott, hogy a
sportkörnyezetben előforduló homofóbia elleni küzdelemre tett erőfeszítések nem
kapnak nagy figyelmet, és hogy a profi labdarúgásra vonatkozó, egyenlő bánásmód és
megkülönböztetés kérdéseinek felvetésekor a labdarúgásban tapasztalható rasszizmus
kapott elsőbbséget. 309
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Az Európa Tanács parlamenti közgyűlése 2003-ban napirendre tűzte a sport világában
tapasztalható homofóbiát: „A közgyűlés úgy véli, hogy a sport területén – mind a
résztvevők körében, mind a résztvevők és a nézők viszonyában – tapasztalható
homofóbia ellen ugyanolyan módon kellene küzdeni, mint ahogyan azt a rasszizmus és
a megkülönböztetés más formái ellen tesszük.” 310
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Az Európai Bizottság PROGRESS programja által támogatott bizonyos
kezdeményezések jelentősen hozzájárulhatnának ahhoz, hogy a sport világában
megváltozzon a hozzáállás. Példaként megemlíthetjük a Run for Diversity (Futás a
sokszínűségért) kampányt, amelynek keretében a futók bizonyos maratoni versenyeken
az EU megkülönböztetésellenes sportruházatát viselhetik, ilyen módon előmozdítva a
megkülönböztetéssel kapcsolatos ismeretterjesztést, illetve ilyen módon kifejezve a
megkülönböztetéssel szembeni ellenérzéseiket. 311
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Helyes gyakorlat: Partnerség az oktató programok kidolgozásában: 2007-től
kezdődően a svéd Leszbikusok, Melegek, Biszexuálisok és Transzneműek Jogvédő
Szövetsége (Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights,
RFSL) és a HomO [a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés elleni
küzdelemért felelős ombudsman] a Riksidrottsförbundet-tel [Nemzeti Sportszövetség]
és a SISU sportoktatási szervezettel működik együtt egy projekten. A projekt célja,
hogy LMBT-témában képezze az edzőket. Az RFSL és a SISU azt tervezi, hogy
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó az Arcigay és az Arcilesbica szervezettel (2008. március
5.)
308
Lásd http://www.homo.se/o.o.i.s/3950 (2008.08.14.)
309
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó a Stonewall egyesülettel (Egyesült Királyság, 2008.
március 31.)
310
1635 sz. ajánlás (2003): Leszbikusok és melegek a sportban, a közgyűlés nevében eljáró állandó
bizottság által, 2003. november 25-én elfogadott szöveg
311
Lásd: http://www.stop-discrimination.info/56,0.html (2008.01.12.)
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oktatóprogramokat dolgoznak ki, és azokat felajánlják a sportkluboknak. A
Riksidrottsförbundet ezalatt a sport területén felmerülő LMBT-témákat érintő
tanulmányokat dolgoz ki és folytat.312
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Helyes gyakorlat: A sportklubok és az emberjogi szervezetek közötti
együttműködés: Az interjúk során kiderült, hogy Franciaországban a Paris Saint
Germain labdarúgó klub együttműködik a Paris Foot Gay meleg labdarúgó klubbal és
a Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme [a rasszizmus és
antiszemitizmus ellen küzdő, nemzetközi ligával], hogy közös politikát dolgozzanak ki
a megkülönböztetés megelőzése és leküzdése érdekében, külön hangsúlyt fektetve a
homofóbiára. 313
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Németországban a labdarúgás területén uralkodó ellenséges légkör odáig vezetett,
hogy a leszbikusok és melegek megalakították saját amatőr klubjaikat. 314 Az LMBTszemélyek más tagállamokban is alakítottak saját sportszövetségeket. Az LMBT
sporteseményekre további példa az évente megrendezett Melegek és Leszbikusok
Európai Sportbajnoksága (Eurogames), valamint az Outgames. 315
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Következtetések
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A sport területén megnyilvánuló homofóbiáról rendelkezésre álló adatok elsősorban a
profi labdarúgásra vonatkoznak. A labdarúgásban a homofóbia a szurkolói kultúrában
és a labdarúgók körében fejeződik ki: a labdarúgó eseményeken általánosan elterjedt,
hogy a bírókat vagy az ellenfeleket homofób szóhasználattal gúnyolják. A sport
területét érintő alapvető megállapítás, hogy az LMBT-személyek nem láthatók. Az
LMBT-személyekre úgy tekintenek, mint akiknek a klubtársak részéről megnyilvánuló
zaklatás, homofóbia vagy elutasítás miatt kevés lehetőségük van szexuális
irányultságuknak a sport világában való felvállalására.

N

A megkülönböztetés elleni küzdelemben a legtöbb sportszövetség kis jelentőséget
tulajdonít a homofóbiának, különösen ahhoz képest, hogy milyen erőfeszítéseket
tesznek a rasszizmus enyhítése érdekében.

312

Svédországra vonatkozó országjelentés
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó az Inter-LGBT és a L'Autre Cercle szervezettel
(Franciaország, 2008. március 10.)
314
Németországra vonatkozó országjelentés. Lásd még: http://www.queer footballfanclubs.com
(2008.03.20.)
315
http://www.eurogames.info/eurogames-welcome.html és www.copenhagen2009.org (2008.08.08.)
313
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Ez a rész azt vizsgálja meg, hogy EU-szerte hogyan mutatja be, és hogyan ábrázolja a
média az LMBT-személyeket és életüket. Ezzel összefüggésben a média magában
foglalja az állami és a magánmédiát 316, valamint a vizuális és az írott médiát, például az
internetet, az újságokat és a televíziót.
Homofób diskurzusok a médiában

íte
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A médiában megjelenő homofób diskurzusok eseteit említették többek között az olasz
és lengyel LMBT civil szervezetekkel és az egyenlőség előmozdításával foglalkozó lett
nemzeti szervvel készített interjúk során. 317 A leszbikusok, melegek, biszexuálisok és
transzneműek skót sajtóban való ábrázolásáról szóló, a közelmúltban elvégzett
felmérés nyomán megállapították, hogy minden jel arra mutat, hogy az újságok készek
a bizonyos fokú homofób túlkapást tartalmazó levelek közzétételére, amelyeket a
rasszizmus esetében elutasítanának. 318 Egy litván tanulmány feltárta, hogy egyes
újságírók homofób nyelvezetet használnak. 319
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Helyes gyakorlat: A Melegek Litvániai Ligája az Európai Műsorszórók
Szövetségével együtt dolgozta ki a Guide for better media reporting on LGBT issues
(Útmutató az LMBT-kérdések jobb médiamegjelenéséért) című anyagot. Az útmutató
olyan, egyszerűen alkalmazható eszközökkel szolgál az újságírók és aktivisták számára,
amelyekkel javítani tudnak az LMBT-kérdések pozitív megjelenítésén. Ennek
következtében szorosabb együttműködés alakult ki a médiával, amelynek
eredményeképpen az LMBT-személyekről kiegyensúlyozottabb cikkek és tájékoztatás
jelenik meg a médiában. 320

em

Az LMBT-személyek ábrázolása a médiában

N

Az érintettek körében végzett elektronikus felmérés során arról kérdeztük a
válaszadókat, hogy milyennek értékelik az LMBT-személyek médiaábrázolását, és
hogy az LMBT-személyek eltérő csoportként való bemutatását árnyaltnak találják-e a
sablonos képhez viszonyítva. A válaszadók csupán tizennégy százaléka gondolta úgy,
hogy a média „árnyalt” vagy „valamelyest árnyalt” képet fest az LMBT-személyekről.
316

A médiadiskurzusok vizsgálata során nem lehetséges az állami és a magánmédia elkülönítése.
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó az ARCIGAY és az ARCILESBICA (AL) szervezettel
(Olaszország, 2008. március 5), a Campaign against Homophobia szervezettel (Lengyelország, 2008.
március 17.) és a Mozaikával (2008. március 12.), az Ombudsmani Hivatallal (Lettország, 2008. március
12.)
318
Stonewall (2007): WRITTEN OUT. The Scottish Press’ portrayal of lesbian, gay, bisexual and
transgender people, Skócia, elérhető a következő helyen:
http://www.stonewallscotland.org.uk/documents/stonewall__written_out.pdf (2009.02.05.)
319
A A. Tereskinas (2007): „Not Private Enough”: Homophobic and injurious speech in the Lithuanian
Media, elérhető a következő helyen: http://www.lgl.lt/projektaie.php?pid=35 (2009.02.05.)
320
Lásd: http://www.ilga-europe.org/europe/funding_capacity_building/working_with_media (2008.10.17.)
317
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A terepmunka során megkérdezett LMBT civil szervezetek többsége arról számolt be,
hogy az LMBT-kérdések nem gyakran jelennek meg az LMBT-személyeket és
kérdéseket változó mértékben ugyan, de inkább leegyszerűsített, eltúlzott és sablonos
módon bemutató médiában. A luxemburgi CIGALE LMBT civil szervezet képviselői
az interjú során rámutattak, hogy a média inkább kerüli az intellektuális és politikai
LMBT-kérdéseket, és azok helyett olyan felszínes dolgokra helyezi a hangsúlyt, mint
hogy milyen öltözékben jelennek meg az LMBT-személyek a büszkeség napi
eseményeken. 321 A Campaign Against Homophobia (Kampány a homofóbia ellen)
LMBT civil szervezet az interjúk során arról számolt be, hogy Lengyelországban
néhány újság és katolikus tévé- és rádióállomás nyíltan homofób, ugyanakkor
megjegyzi, hogy az LMBT-személyeket és -kérdéseket semleges módon bemutató
média is létezik. 322 A lett Ombudsmani Hivatal rámutatott, hogy a médiacsatornák
között a pozitívtól a negatív hozzáállásig, mindenféle megtalálható. Néhány,
buszmegállókban osztogatott ingyenes újság például homofób kijelentéseket
tartalmazott. 323 Ennek következményeképpen a Mozaika LMBT civil szervezet a
gyűlöletbeszédre vonatkozó panaszt nyújtott be. A Landsforeningen for Bøsser og
Lesbiske [Meleg és Leszbikusok Dániai Szövetsége] képviselői az interjúk során
elmondták, hogy az LMBT-kérdésekkel kapcsolatos médiadiskurzust főként a sablonos
képek és illusztrációk jellemzik. Még a homoszexuálisok jogaival foglalkozó, komoly
cikkeket is a koppenhágai büszkeség napi felvonulás félmeztelen férfi résztvevői
fényképeivel illusztrálják. 324

N

em

hi
te

Ezeket a megfigyeléseket támasztják alá egyes kutatások megállapításai, melyek szerint
a homoszexualitást – ha különféle mértékben is – még mindig tabuként kezelik,
következésképpen nem kap sok figyelmet a médiában. Az LMBT televíziós
ábrázolásáról szóló német kutatás során az LMBT-válaszadók 63 százaléka gondolta
úgy, hogy a heteroszexualitástól eltérő szexualitás bemutatása még mindig tabu. 325 Egy
belga tanulmány úgy találta, hogy az orvosi kérdések vagy problémák említésén kívül a
transzneműekkel foglalkozó kérdések gyakorlatilag egyáltalán nem jelennek meg a
médiában. 326 Úgy tűnik, hogy ez EU-szerte általános téma. Egy portugál tanulmány
azonban arra enged következtetni, hogy a kérdés az elmúlt évtized során láthatóbbá vált
az ország médiumaiban, megjegyezte ugyanakkor, hogy a leszbikusok és biszexuálisok
gyakorlatilag láthatatlanok, és a meleg férfiak megjelenéséhez képest kisebb mértékben
jelennek meg. 327

A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó a CIGALE szervezettel (Luxemburg, 2008. április 7.)
A terepmunka keretében sorra kerülő megbeszélés a Campaign Against Homophobia (Kampány a
homofóbia ellen) szervezettel (Lengyelország, 2008. március 17.)
323
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó az Ombudsmani Hivatallal (Lettország, 2008. március
12.)
324
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó az LBL szervezettel (Dánia, 2008. április 26.)
325
V. Jung, (2003): Darstellung von Homosexualität in TV-Unterhaltungssendungen. [disszertáció].
Bamberg: Bambergi Egyetem
326
A. Dewaele és D. Paternotte. (2008): The situation concerning homophobia and discrimination on
grounds of sexual orientation in Belgium, Anvers/Bruxelles: Steunpunt Gelijkekansenbeleid (Consortium
Universiteit Antwerpen & Universiteit Hasselt)/Université libre de Bruxelles
327
Caldeira (2006): A Representação das Minorias Sexuais na Informação Televisiva Portuguesa,
Lisboa: Livros Horizonte
321
322
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Egyes tanulmányok az LMBT-személyek torzított bemutatását említik. Egy
Szlovéniában végzett összehasonlító médiaelemzés 1970 és 2000 között megjelent,
nyomtatott médiumokat vizsgált, és a következő jelenségeket állapította meg: sztereotip
képalkotás – a meleg férfiakat nőiesnek, a leszbikusokat pedig férfiasnak ábrázoló
merev nemi sémákra alapoz; orvosi esetté nyilvánítás – a homoszexualitásnak az orvosi
és pszichiátriai területnek való átadása, az okok keresése; szexualizáció – a
homoszexualitásnak a szexuális gyakorlatra való egyszerűsítése; titkolózás – a
homoszexualitás valami titkolt, szégyellni és sajnálni való dologként történő
bemutatása; és a normalizálás – a homoszexuálisok heteroszexuálisként való
megjelenítése annak érdekében, hogy a homoszexualitás kevésbé legyen fenyegető és
átpolitizált. 328

tt

A Stonewall Scotland által folytatott, ebben a részben korábban említett skót kutatás
megállapította, hogy a sajtótémák gyakran megerősítik azt a nézetet, miszerint a
szexuális irányultság csak és kizárólag a szexről szól, ugyanakkor a bűnügyi
jelentésekben még akkor is hangsúlyozzák az elkövető szexuális irányultságát, ha
annak semmi köze az elkövetett bűncselekményhez.
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Helyes gyakorlat: Az Egyesült Királyságban a független Sajtópanasz Bizottság –
független testület, amely az újságok és folyóiratok szerkesztői tartalmára vonatkozó
panaszokkal foglalkozik – 2005 májusában kiterjesztette a szabályzata 12. pontjának
(megkülönböztetés) hatályát a transznemű emberekről szóló, megkülönböztető
sajtóbeszámolókra. Az új pontban foglaltak szerint a sajtónak kerülnie kell, hogy
előítéletes vagy pejoratív módon tegyen említést bárki fajáról, bőrszínéről, vallási
hovatartozásáról, neméről, szexuális irányultságáról vagy bármilyen testi vagy pszichés
betegségéről, illetve fogyatékosságáról.329

em

Az LMBT-témák portugál és német médiumokban való megjelenítésének kutatása
szintén azt állapította meg, hogy az LMBT ábrázolása inkább egyszerűsített és nem
reprezentatív módon történik, és habár a német nyomtatott média és weblapok
árnyékoltabb képet festenek, a főirányt jelentő televízió még mindig sablonokat és
sztereotípiákat használ. 330
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Az LMBT-személyek médiaábrázolásának kedvező tendenciái

A tanulmányok kedvező fejleményekről is beszámoltak, miszerint az LMBT-személyek
és -kérdések fokozottabban és árnyaltabban jelennek meg a médiában. Egy, a Cseh

328

R. Kuhar (2003): Media Representations of Homosexuality: An Analysis of Print Media in Slovenia,
1970–2000, Mediawatch: Ljubljana. Elérhető a következő helyen: http://mediawatch.mirovniinstitut.si/eng/mw13.htm (2009.02.05.)
329
A Transgender Europe által Koppenhágában, 2008 júniusában, az EU-ban előforduló homofóbia és
transzfóbia elleni küzdelem témájában megtartott konzultatív kerekasztal-megbeszélésen adott
információ.
330
T.L. Monteiro, V. Policarpo, F.V. da Silva (2008): The situation concerning homophobia and
discrimination on grounds of sexual orientation in Portugal, országjelentés. Walters, S. D. (2001): Take
my Domestic Partner, Please: Gays and Marriage in the Era of the Visible, in M. Bernstein és
R. Reimann (szerk.): Queer families, Queer Politics: Challenging Culture and the State (338–357. o.),
New York: Columbia UP
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Köztársaságban készített tanulmány 331 kimutatta, hogy míg az 1990-es évek első
felében főként negatív sablonos, szexualizált és élcelődő vagy bűnügyi kontextusban
ábrázolták az LMBT-témákat, az elmúlt évtized során az LMBT-személyek egyre
inkább a társadalmi élet mindennapjaiban jelennek meg a dokumentumfilmekben és
televíziós sorozatokban.
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A Spanyolországra vonatkozó országjelentésből kitűnik, hogy a legtöbb médium már
árnyalt képet ad az olyan jelentős politikai és társadalmi LMBT-eseményekről, mint
például a meleg büszkeség napjáról, tudósít a törvényszéki határozatokról és a
parlament által elfogadott fontosabb törvényekről, és ritka a homofób ábrázolás. A
Svédországra vonatkozó országjelentés szintén arról számolt be, hogy a média
pontosabb képet ad az LMBT-közösségen belüli sokszínűségről, míg Litvániában az
elmúlt évek során megnőtt a komoly LMBT-témák médiamegjelenítése. 332
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Helyes gyakorlat: Dániában a kulturális miniszter és a Danmarks Radio (Dán
Műsorszóró Társaság) között létrejött közszolgálati szerződés a sokszínűség
tükrözésének kifejezett célját határozta meg, és az LMBT-ábrázolásra és -kérdésekre
vonatkozóan megkülönböztetés-mentességről szóló záradékot tartalmaz: „A DR Dánia
széles körű társadalmi képet mutat be, ilyen módon jelenítve meg a kultúra
sokszínűségét, és bemutatja az ország különböző részeinek életét és életfeltételeit […]
A programok semmilyen módon nem kelthetnek gyűlöletet a faj, nem, vallás,
nemzetiség vagy szexuális irányultság alapján.” 333
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Egyértelmű, hogy nagyon fontos a médiában megjelenő, pozitív LMBT-modell. Egyes
tagállamokban növekvő mértékben fordulnak elő ilyen modellek, úgy a politika, mint a
kultúra területén. Jellemző példa erre Klaus Wowereit berlini főpolgármester esete, aki
2001–2002-ben a német parlament elnökeként is tevékenykedett. Jól ismert nyilvános
kijelentése: „Meleg vagyok, és ez jól van így” („Ich bin Schwul – und das ist gut so!”).
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Görögországban az LMBT-csoportok határozottan tiltakoztak a Nemzeti Televíziós és
Rádió Testület – az ország független hatóságának – határozata ellen, mivel 100 000
eurós bírsággal sújtotta a Mega Channel televíziós csatornát, amiért egy népszerű
televíziós sorozatban két, csókolózó férfiszereplőt mutattak. 2006 decemberében az
ország legfelsőbb bírósága megsemmisítette ezt a határozatot, és kimondta, hogy a
bírság alkotmányellenes volt, mivel a kérdéses jelenet egyszerűen „a nyitott és
demokratikus társadalmat alkotó számos csoport közül az egyik társadalmi valóságát
tükrözte, amely társadalmi csoport szexuális preferenciái nem elítélendők.”
Több EU-szintű kezdeményezés – köztük az Európai Bizottság és az MTV
zenecsatorna együttműködésében készült hirdetés, egy fiataloknak szóló, a faji
megkülönböztetésről szóló kreatív verseny, valamint az évente kiosztásra kerülő
újságírói díj, amellyel azokat az újságírókat tüntetik ki, akik hozzájárulnak a
331

Az emberi jogi és nemzeti kisebbségi ügyekkel foglalkozó miniszter szexuális kisebbségügyi
munkacsoportja (2007): Analysis of the Situation of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Minority in
the Czech Republic, a Cseh Köztársaság kormánya
332
A. Tereskinas (2007): „Not Private Enough”: Homophobic and injurious speech in the Lithuanian Media
333
A Danmarks Radio (DR) és a kulturális miniszter között létrejött közszolgálati szerződés. 2007–2010: 2
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sokszínűség és a megkülönböztetés problémáinak jobb megértéséhez – olyan értékes
intézkedéseket jelent, amelyek a médiát a közgondolkodás megváltoztatására
használják fel, és a médiában dolgozókat arra bátorítják, hogy vizsgálják felül az egyes
társadalmi csoportokhoz és kisebbségekhez tartozó személyek ábrázolásmódját. 334
Következtetések
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EU-szerte még mindig előfordul a médiában a homofób beszéd, és a homoszexualitást
– ha eltérő mértékben is – még mindig tabunak tekintik. Az LMBT-személyek
általában nem jelennek meg a médiában, bár a meleg férfiak láthatóbbak, mint a
leszbikus vagy transznemű személyek.

íte

tt

A média ezenkívül különféle sztereotípiákat aggat az LMBT-személyekre. Az LMBTszemélyek számára igen fontos témákról szóló cikkek félerotikus illusztrációi
hozzájárulnak ahhoz az előítélethez és megerősítik azt az elképzelést, amely szerint a
szexuális irányultság kizárólag a szexuális tevékenységről és preferenciákról szól. Az
EU-ban tevékenykedő újságírók javára szolgálna, ha jobban megértenék az LMBTkérdéseket, következésképpen a valóságot bemutató és kiegyensúlyozott módon
tudósítanának azokról.
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Ugyanakkor vannak arra utaló jelek is, hogy a dolgok lassan megváltoznak, és egyes
tanulmányok megállapítják, hogy EU-szerte hangsúlyosabbá válik az LMBTszemélyek és -kérdések árnyaltabban és tájékozottabban való médiabeli ábrázolása.

334

Lásd: http://www.stop-discrimination.info/99.0.html (2008.12.11.)

105

Menekültügy

fo
rd
ítá
s

Erre a területre vonatkozóan kevés információ és adat áll rendelkezésre, de a folyó
kutatások és a terepmunka során gyűjtött információk két problémás területre mutatnak
rá: a szexuális irányultság és a nemi identitás kezelésére a menekültügyi eljárások
során, valamint a menedékkérő LMBT-személyeknek a menekültközpontokban
rendelkezésére álló feltételekre.
A menekültüggyel kapcsolatos általános jogi keretek

íte

tt

Az FRA jogi elemzése 335 a menekültügy és helyettesítő védelem szempontjából
részletesebben foglalkozik a szexuális irányultságról és nemi identitásról szóló
általános jogi kerettel, és az elemzés rámutat, hogy a menekültek helyzetéről szóló,
1951. évi egyezménnyel (1. cikk A(2) pont), valamint a 2004/83/EK tanácsi irányelvvel
összhangban az EU-tagállamokban szexuális irányultságon alapuló üldöztetés miatt
menedékjogot kérő LMBT-személyek azon az alapon ismerhetők el menekültként,
hogy „sajátos társadalmi csoporthoz” tartoznak. 336
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Az EU-tagállamok jogi keretrendszere tehát lehetőséget ad arra, hogy a szexuális
irányultságuk vagy nemi identitásuk miatt üldözött LMBT-személyeket menekültként
ismerjék el, és menedékjogot kaphassanak. Ezt követően több LMBT-személy kapott a
fentiek alapján menedékjogot az EU-tagállamokban.

N
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A rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy Ausztria, Belgium, Dánia,
Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Olaszország,
Luxemburg, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Spanyolország, Svédország, a
Cseh Köztársaság és az Egyesült Királyság adott menedékjogot LMBTszemélyeknek. Ez a lista azonban nem teljes, mivel egyik tagállam sem rendelkezik
statisztikai áttekintéssel azokra az esetekre vonatkozóan, amelyekben szexuális
irányultság vagy nemi identitás alapján adtak menedékjogot. Néhány tagállamban (pl.
Ciprus, Franciaország, Németország és Szlovákia) nincsenek hivatalos adatok, és az
észtországi és lettországi bevándorlási hatóságok 337 azt állítják, hogy szexuális
irányultság vagy nemi identitás miatt senki sem kért menedékjogot.

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (2008.): Homofóbia és szexuális irányultság alapján történő
megkülönböztetés az EU tagállamaiban, I. rész: Jogi elemzés, 83–98. o.
336
Dánia kivételével, mivel Dánia a homoszexuális vagy transznemű személyeket olyannyira nem ismeri el
„sajátos társadalmi csoporthoz” tartozóként, hogy a bevándorlási hatóságok nem használják a
joggyakorlatban a „sajátos társadalmi csoport” kategóriát. „Védelmi státusú” tartózkodási engedélyt
azonban adhatnak a bevándorlási hatóságok, ha megállapítják, hogy „a származási országban embertelen
vagy megalázó bánásmód kockázata áll fenn” vö. az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (2008):
Homofóbia és szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés az EU tagállamaiban, I. rész: Jogi
elemzés
337
Észtországban: Az Állampolgársági és Bevándorlási Bizottság, Lettországban: Az Állampolgársági és
Bevándorlási Hivatal
335
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Más tagállamokban azt mutatják az adatok, hogy léteznek ilyen esetek. Belgiumban
2006-ban legalább 116 eset fordult elő (és 33 személy kapott menekült státust), 2007ben pedig legalább 188 volt az esetek száma (és 60 személy kapott menekült státust). 338
Svédországban a Migrationsvärket [a Svéd Bevándorlási Hivatal] 2002-ben készült
becslése szerint évente kb. 300-ra tehető a szexuális irányultság vagy nemi identitás
alapján menedékjogot kérők száma. A svéd parlament 2005-ben olyan határozatot
hozott, amely szerint a szexuális irányultságuk vagy nemi identitásuk miatti üldöztetést
kockáztató emberek menekült státust kaphatnak (a kormány 2005/06:06 sz.
törvényjavaslata). 339
A szexuális irányultság és nemi identitás kezelése a kérelmezési eljárás során
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A vizsgálatok 340 rámutatnak arra, hogy a származási országokról szóló jelentésekben –
amelyeket a menekült státus nyújtásának meghatározása során használnak a hatóságok –
gyakran nagyon korlátozott információ áll rendelkezésre a szexuális irányultságra, nemi
identitásra és az LMBT-személyek származási országában uralkodó feltételekre
vonatkozóan. Arra is rámutatnak, hogy a menedékkérő szavahihetősége a menedékjogi
kérelmi eljárások kulcspontja. A szexuális irányultságon alapuló üldöztetésre vonatkozó
esetekben ez már önmagában is kritika tárgyát képezi, és több esetben számolnak be
arról, hogy „a menedékjogi kérelmeket kitöltők gyakran nem hiszik el, hogy a
menedékjogot kérő valóban LMBT-személy.” Ennek legalább két oka van: először is
egyes identitások, kifejezésmódok és gyakorlatok hihetőbbnek tűnnek, mint mások.
Amint azt egy dán példa mutatja, a szexuális preferenciák változtatása vagy a
biszexualitás gyanús lehet:

N
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„És vannak olyan esetek is, amikor az adott személy először homoszexuális, aztán
valahogy mégsem. Nehéz felmérni. Volt egy kérelmezőnk, aki azt mondta, hogy
homoszexuális, de most már nem az, mert úgy gondolta, hogy már nem vicces. Ehhez
hasonló dolgokkal találkozunk, és nehéz az ilyeneket komolyan venni.” 341 (a
Bevándorlási Hivatal munkatársa, Dánia)

A menekült státusról döntést hozók hasonlóképpen a heteroszexualitás jelének
tulajdoníthatják azt a tényt, hogy a kérelmező házas vagy házas volt, illetve egyéb
heteroszexuális kapcsolatot tartott fenn, vagy gyermekei vannak.
338

A Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) által megadott adatok
Svédországra vonatkozó országjelentés
340
S. Jivraj, A. de Jong, T. Tauqir (2003): Első megállapítások: Initial Findings: Identifying the Difficulties
experienced by Muslim lesbian, bisexual and transgender women in accessing social and legal services,
London: Safra Projekt, valamint M.T. Drud-Jensen, S.P. Knudsen (2007): Migrationsvasenets skab betingelser for ikke-heteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en nutidig dansk
kontekst. University of Copenhagen: Department of Sociology
341
Idézet a következő kiadványból: M.T. Drud-Jensen, S.P. Knudsen (2007): Migrationsvaesenets skab betingelser for ikke-heteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en nutidig dansk
kontekst. University of Copenhagen: Department of Sociology, 132. o.
339
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Másodsorban az is előfordulhat, hogy a menedékkérő a kérelmezési eljárásnak csak
későbbi szakaszaiban fedi fel szexuális irányultságát, annak érzékeny vagy tabu
jellegénél fogva, vagy amiatt, hogy a kérelmező nem tudja, milyen reakcióra számíthat
a hatóságok és a munkatársak részéről (a tolmácsokat is beleértve.) 342 Ez annak a
ténynek is betudható, hogy a kérelmezési eljárás során nincsen információ a szexuális
irányultságról, vagy hogy a kérelmező még nem vállalta fel nyíltan szexuális
irányultságát. 343
Ha azonban az eljárás későbbi szakaszaiban kerül elő a szexuális irányultság témája, a
hatóságok hitelt nem érdemlőnek tarthatják a menekültjogért folyamodót, és azt
állíthatják, hogy „csak annak állítja be magát”, hogy „bebiztosítsa” ügyét. 344

tt

Ezek a problémák nem feltétlenül a homofóbia vagy a megkülönböztetés miatt
merülnek fel, inkább az ismeretek, valamint a szexuális irányultság megértéséhez
szükséges eszközök hiányát mutatják. A Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande
(RFSL) [a Leszbikusok, Melegek, Biszexuálisok és Transzneműek Svédországi Jogvédő
Szövetsége] vezetőségének egyik, menekültügyekkel foglalkozó tagja ezt a
heteronormativitás jelenségeként írja le:

em
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„Sokat beszélünk a heteronormativitásról és arról, hogy nem mindig tudjuk
feltételezni, hogy az előttünk ülő személy heteroszexuális-e […]
Erre
az
szolgáltat valóságos példát, ha a kérdező fél a következő kérdést teszi fel: »Van
barátnője?« És ha ilyen módon kérdezünk, kizárjuk annak lehetőségét, hogy
menekültjogért folyamodó férfi esetében férfi partnere is lehetne az illetőnek. […] Más
példák is vannak: pl. a kérdésfeltevő azt mondja, hogy furcsa, hogy egy parkba megy
azért, hogy más homoszexuálisokkal találkozzon […], amiből látszik, hogy fogalma
sincs, hogyan ismerkednek és létesítenek kapcsolatot a homoszexuálisok
(Riksförbundet För Seksuellt Likaberättigande (RFSL) [Leszbikusok, Melegek,
Biszexuálisok és Transzneműek Svédországi Jogvédő Szövetsége] vezetőségének
tagja). 345

N

A menekültügyi eljárások során is előfordulhat azonban megkülönböztetés.
Magyarországon 2004 és 2007 között a Bevándorlási Hivatal pszichiátriai
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
Projekt M.T. Drud-Jensen, S.P. Knudsen (2007) Migrationsvæsenets skab - betingelser for ikkeheteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en nutidig dansk kontekst. University of
Copenhagen: Department of Sociology
343
Idézi A. Webster (2008), elérhető a következő helyen:
http://www.divamag.co.uk/diva/features.asp?AID=3139 (2008.07.25.)
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. University of
Copenhagen: Department of Sociology
345
Idézi M.T. Drud-Jensen, S.P. Knudsen (2007) Migrationsvæsenets skab - betingelser for ikkeheteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en nutidig dansk kontekst. University of
Copenhagen: Department of Sociology
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szakvéleményt kért a menedékjogért folyamodók szexuális irányultságáról. Más
menekültügyi esetekben – pl. a vallási vagy politikai alapú kérelmek esetében – nem
kértek ilyen szakvéleményt. 346 Szlovéniában jelenleg függőben van egy koszovói meleg
pár fellebbezési ügye. A pár a Narobe LMBT-magazin interjújában kifejtette, hogy míg
a rendőrség az első találkozó során támogatóan és megértően viselkedett, a ljubljanai
menekültközpontban történő kihallgatás során úgy érezték, hogy bűnözőként bánnak
velük. 347 Külön-külön kihallgatták őket, és egyiküknek részletes beszámolót kellett
adnia arról, hogyan erőszakolták meg többször. Attól tartottak, hogy a kérelmüket
elutasították, mivel nem tudtak pontosan válaszolni arra a kérdésre, hogy mikor lett
vége a háborúnak Koszovóban, és hány fok volt azon a napon, amikor a nemi erőszak
történt. A menekültközpont egyik munkatársa pedig állítólag azt mondta nekik, hogy a
homoszexualitás terápiás úton gyógyítható. Az emberjogi ombudsman most folytat
meghallgatást a koszovói pár ellen elkövetett, valószínűleg gyűlöletből fakadó rendőri
erőszak ügyében.
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Helyes gyakorlat: A Migrationsvärket [Svéd Bevándorlási Hivatal] megvizsgálta a
sebezhető csoportok igényeit, és hogy azok milyen kötelezettségeket rónak a
kérelmezési eljárásban érintett hatóságokra és intézményekre. A menedékjogért
folyamodókkal foglalkozó és a státust meghatározó eljárásokban érintett munkatársak
2004 óta – a hivatal minőségbiztosítási programja részeként – nemi szempontokról és
szexuális irányultságról szóló oktatásban részesülnek. A Riksförbundet För Seksuellt
Likaberättigande (RFSL) [Leszbikusok, Melegek, Biszexuálisok és Transzneműek
Svédországi Jogvédő Szövetsége] részt vett az oktatás kidolgozásában. 348

em

Helyes gyakorlat: Belgiumban a Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides
[Menekült- és Hontalanügyi Hivatal] egyik munkatársa kizárólag a nemi vagy szexuális
irányultságon alapuló menedékjogi kérelmekkel foglalkozik, míg a szexuális
irányultságon alapuló menedékjogra vonatkozó irányelveket LMBT-csoportokkal együtt
dolgozták ki. 349
A menekültközpontokban uralkodó körülmények

N

A menekültközpontokban szintén aggodalomra adnak okot a menedékkérő LMBTszemélyeket érintő feltételek. Amint azt a dán Vöröskereszt munkatársainak
alábbiakban idézett szavai mutatják, az LMBT-személyek számára különösen nehéz
lehet az élet a menekültközpontokban.

346

Farkas Lilla: Tematikus jogi tanulmány a homofóbiáról és szexuális irányultságon alapuló
megkülönböztetésről, Magyarország. 2008. április, elérhető a következő helyen:
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 (2008.03.10.)
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. 2008. április, elérhető a következő helyen:
http://www.fra.europa.eu
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„[A menedékjogért folyamodó LMBT-személyek] azok, akik számára a legkeményebb
itt az élet, akik valami nagyon fontos dolgot titkolnak.” (a Vöröskereszt egészségügyi
munkatársa, sandholmi menekültközpont, Dánia). 350
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Vannak arra utaló jelek, hogy a menedékkérő LMBT-személyeknek közösségi
elszigetelődéssel és információhiánnyal kell szembenézniük a központokban. 351 Mi
több, szóbeli, testi sértés és szexuális visszaélés is előfordul, mivel a közös szobák és
helyiségek nem teszik lehetővé a magánéletet, amelynek hiánya hozzájárul ahhoz, hogy
elszigetelődnek a többi kérelmezőtől, és azok zaklatásának vannak kitéve. A
menedékkérő LMBT-személyek akár a társadalom peremére is kerülhetnek, mivel
gyakran nincsen családjuk vagy támogató szociális hálójuk. Ehhez hozzájárul, hogy a
menedékjogért folyamodó LMBT-személyek gyakran nem barátkoznak az azonos
származási országból vagy területről érkező emberekkel, hogy ne kelljen felfedniük
szexuális irányultságukat. Vannak arra utaló jelek is, hogy a központokban különösen
nagy problémát jelent a nemek szerinti elkülönítés a transznemű személyek esetében. 352
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A Melegek Litvániai Ligájával (LGL) készített interjú során példaként hozták fel annak
az ukrán állampolgárnak az esetét, aki Litvániában fordult menedékjogért, mert meleg
férfiként üldöztetésnek volt kitéve. A menekültközpontban a többi kérelmező megverte
és megfenyegette. Az LGL-hez fordult segítségért, majd biztonságát féltve távozott
Litvániából. 353
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Helyes gyakorlat: Svédországban a Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande
(RFSL) [Leszbikusok, Melegek, Biszexuálisok és Transzneműek Svédországi Jogvédő
Szövetsége] megjelenik a menekültközpontokban, többnyelvű, az LMBT-személyek
tanácsadási lehetőségeiről, a menedékjogi kérelmezési eljárásról, a szexuális irányultság
és nemi identitás és a menekültügy és LMBT-jogok összefüggéseiről tájékoztató
brosúrákat osztogat. Az RFSL tanácsadást is biztosít. 354

N

Helyes gyakorlat: Svédországban nem kényszerítik arra a menedékkérőket, hogy
menekültközpontokban lakjanak. A Migrationsvärket [Svéd Bevándorlási Hivatal]
megfelelő lakhatást tud biztosítani. A menedékkérők továbbá saját költségükön is

350

Idézi: M.T. Drud-Jensen, S.P. Knudsen (2007): Migrationsvaesenets skab - betingelser for ikkeheteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en nutidig dansk kontekst. University of
Copenhagen: Department of Sociology, 5. o.
351
K. Dolk, A.Schwanter (2007): Homosexualität und (Abschiebungs) Schutz in Deutschland. Köln: az
Amnesty International LSVD Szövetség 2007. évi találkozóján elhangzott konferenciaanyaga
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. University of
Copenhagen: Department of Sociology
353
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó a Melegek Litvániai Ligájával (2008. március 13.)
354
Lásd: http://www.rfsl.se/?p=629 (2008.10.24.)

110

kereshetnek szállást maguknak, amelyért nekik maguknak, noha igen korlátozott havi
fizetségből kell fizetniük. 355
Következtetések
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Elvileg valamennyi tagállam elismeri, hogy a szexuális irányultságon és nemi
identitáson alapuló üldöztetés a menedékjog érvényes jogalapja. Ugyanakkor számos
tagállamban továbbra sem tisztázottak a menedékjog kérésének eljárásai az LMBTszemélyekre vonatkozóan.
Az LMBT-személyek különös nehézségekkel találkoznak a menedékkérési folyamat
során, mivel a bizalmas, nemiségre vonatkozó vagy tabu tárgyát képező adatok nehezen
tárhatók nyíltan a hatóságok elé. Ezenkívül a munkatársak és az interjútechnikák
gyakran nem ismerik fel ezt a nehézséget. A hatóságok menekült státus
meghatározásához felhasznált ismeretei gyakran felületesek azzal kapcsolatban, hogy a
származási országokban milyen feltételek vonatkoznak az LMBT-személyekre.
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Több menedékkérő LMBT-személyt vagy azért utasítottak el, mert szexuális
irányultságukon alapuló jogalapjukat nem tekintették hitelt érdemlőnek, vagy mert úgy
találták, hogy származási országukban „magukban” (azaz titkolózva) élhetnek
homoszexuálisként.
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A menedékkérő LMBT-személyek a menekülttáborokban nem kapnak tájékoztatást, és
szexuális irányultságuk vagy nemi identitásuk miatt társadalmi elszigetelődés és
bántalmazás lehet a részük.

355

Lásd:
http://www.migrationsverket.se/index.jsp?news/getArticleList.do?name=faq&ldid=17&nolist=true
(2008.10.24.)
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Halmozott megkülönböztetés
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A kisebbségen belüli kisebbséghez tartozás különös kihívást jelent egy sokszínű
társadalomban, és a több kisebbség jellemzőivel rendelkezők jobban ki vannak téve a
megkülönböztetés kockázatának. Egy fekete meleg férfit például mind „faja”, mind
szexuális irányultsága miatt megkülönböztetés érhet.

Ebben a részben a fogyatékossággal élő, etnikai kisebbségi hátterű és/vagy idős korú
LMBT-személyeket érintő kérdésekkel foglalkozunk. Azért választottuk a
fogyatékosság, életkor, etnikai származás és faj alapjait, mert ezeket említették
leginkább a kutatásokban, valamint az LMBT civil szervezetekkel és az egyenlőség
előmozdításával foglalkozó nemzeti szervekkel készített interjúk során.

tt

A halmozott megkülönböztetés kontextusba helyezése
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A halmozott megkülönböztetés viszonylag új jelenség az egyenlő bánásmódról és a
megkülönböztetés tilalmáról szóló európai vitákon, következésképpen az LMBTterületen is. Mint ahogy azt az Európai Bizottság egyik újabb keletű jelentésében
megjegyezte 356, „rendkívül általános a különféle kultúrákkal, személyes jellemzőkkel és
életstílusokkal kapcsolatos tudatlanság, és hiányzik a többszörös identitás elismerése
is.” Az LMBT civil szervezetek a velük készített interjúk során valamennyi tagállamban
rámutattak, hogy viszonylag korlátozott az erre a területre vonatkozó ismeret és
tevékenység. Az LMBT civil szervezetek mindazonáltal egyre inkább tudatában vannak
annak, hogy tagjaikat két vagy több alapon is érheti megkülönböztetés. Viszonylag
kevés azonban az olyan intézkedés, amelynek kifejezett célja az ilyen megkülönböztetés
elleni küzdelem.
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Az egyenlőség előmozdításával foglalkozó nemzeti szervek az interjúk során
valamennyi tagállamban rámutattak, hogy elsősorban „egy alapot” figyelembe véve
foglalkoznak az ügyekkel. 357 Ezt részben a nemzeti jogszabályok joghézagai
magyarázzák – ami akadályozza a többszörös alap figyelembe vételét – valamint az,
hogy „egy alap” figyelembe vétele taktikai szempontból sikeres perhez vezethet.
Továbbá nehéz lehet meghatározni, hogy milyen megkülönböztetés történik:

356

Európai Bizottság (2007): A halmozott megkülönböztetés kezelése. Gyakorlatok, politikák és
jogszabályok, 39. o.
357
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó egyenlőség előmozdításával foglalkozó, EU-beli nemzeti
szervekkel, 2008. március–május
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ügyünk, amikor egy férfit munkahelyén zaklattak. Mivel nagyon nőiesnek tartották, úgy
vélték, hogy meleg. Nehéz volt eldönteni, ki foglalkozzon az üggyel, mert annak nemi
és szexuális irányultság vonatkozásai is voltak.” (HomO, a szexuális irányultságon
alapuló megkülönböztetéssel foglalkozó Ombudsmani Hivatal, Svédország) 358

fo
rd
ítá
s

Az egyenlőség előmozdításával foglalkozó különböző nemzeti szervekkel készített
interjúk alapján a következőket említhetjük meg annak példájaként, hogy munkájuk
során prioritást adnak a halmozott megkülönböztetésnek: Egyenlő Bánásmód Bizottság
(Hollandia), Esélyegyenlőségi Hatóság (Írország), a megkülönböztetés elleni
küzdelemmel foglalkozó nemzeti tanács (Románia) és a dán Emberi Jogi Intézet. 359 A
román jogszabályok súlyosbító körülménynek tekintik, ha valakit többféle alapon is
megkülönböztetés ér. 360 Írországban részletes statisztikai adatok állnak rendelkezésre
az egynél több alapon való megkülönböztetéssel kapcsolatos ügyekről, beleértve a
szexuális irányultságon és más alapon történő, halmozott megkülönböztetést. 361
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Eléggé korlátozott mértékben állnak rendelkezésre adatok az LMBT-személyeket az
EU-ban érő, halmozott megkülönböztetésről. A fogyatékossággal foglalkozó ír nemzeti
hatóság szerint (2005) „egy szubkultúra elfogadott tagjának lenni létfontosságú abból a
szempontból, hogy az ember saját identitását és társadalmi szerepét értékelni tudja.” 362
Ha az ember azt tapasztalja, hogy egyik szubkultúrának vagy kisebbségi közösségnek
sem elfogadott tagja, akkor a többszörös identitású csoportok tagjai sebezhető helyzetbe
kerülhetnek, és ez odáig vezethet, hogy kialakítják saját közösségeiket. Továbbá –
ahogyan arról az Európai Bizottság egyik jelentése 363 is szól – ha egyetlen okot veszünk
figyelembe, az nem feltétlenül tükrözi a megkülönböztetésnek a többszörös identitású
személyek által megtapasztalt valóságát.
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Helyes gyakorlat: A megkérdezés során a Cultuur en Ontspannings-Centrum [COC
Hollandia] LMBT civil szervezet rámutatott, hogy külön csoportokat hozott létre a
fogyatékos LMBT-személyek számára, és együttműködik az időseket támogató
szervezetekkel. Nijmegenben kávézót nyitottak a szellemi fogyatékos melegek és
leszbikusok számára. 364 Egy idős korú LMBT-személyekkel foglalkozó másik holland
projektet civil szervezetek kezdeményeztek, kormányzati finanszírozással. A projekt
358

Európai Bizottság (2007): A halmozott megkülönböztetés kezelése. Gyakorlatok, politikák és
jogszabályok, 44. o.
359
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó az Egyenlő Bánásmód Bizottsággal (Hollandia, 2008.
március 31.), az Esélyegyenlőségi Hatósággal (Írország, 2008. április 3.), a dán Emberi Jogi Intézettel
(Dánia, 2008. április 23.), a megkülönböztetés elleni küzdelemmel foglalkozó nemzeti tanáccsal
(Románia, 2008. április 7.)
360
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó a megkülönböztetés elleni küzdelemmel foglalkozó
nemzeti tanáccsal (Románia, 2008. április 7.)
361
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó az Esélyegyenlőségi Hatósággal (Írország, 2008. április
3.)
362
Fogyatékossággal foglalkozó nemzeti hatóság (2005): Disability and Sexual Orientation: A Discussion
Paper, Dublin: NDA 14. o.
363
Európai Bizottság (2007): A halmozott megkülönböztetés kezelése. Gyakorlatok, politikák és
jogszabályok
364
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó a COC szervezettel (Hollandia, 2008. március 31.)
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meghatározza az idős korú LMBT-személyek igényeit, különös tekintettel a szociális és
egészségügyi ellátásra. 365
Amszterdamban, Rotterdamban, Hágában és Tilburgban kerül sor a hollandtól eltérő
etnikai hátterű LMBT-fiataloknak szóló kísérleti projektekre, amelyek célja az
elszigeteltség megszüntetése, valamint tanács, támogatás és menedék biztosítása. 366
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Az LMBT-közösséghez és etnikai kisebbséghez való tartozás

Az LMBT-személyek kettős kisebbségi státusa különféle módokon nyilvánul meg, és
bonyolult kihívásokat jelent. Egy román civil szervezet képviselője a vele készített
interjú során megerősítette, hogy különösen az etnikai kisebbséghez tartozó LMBTszemély számára lehet nehéz szexuális irányultságának közösségen belüli felfedése: „A
szexuális irányultság nyílt vállalása rendkívül nehéz a roma közösségen belül.” 367
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A kettős kisebbségi státusból felvetődő másik probléma a rasszizmus és az áldozat
szexuális irányultsága által motivált, gyűlöletből fakadó bűncselekmények fokozott
kockázata.
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ggően, hogy Berlin melyik részébe megyek, vagy azért vernek szájba, mert külföldi
vagyok, vagy azért, mert »királynő« [nőies transznemű vagy meleg férfi] vagyok.”
(transznemű, Németország) 368
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Egy dán kvalitatívvizsgálat során az LMB-válaszadók rámutattak arra a kihívásra,
amelyet az etnikai vagy vallási kisebbségi háttér és az LMBT-státus összeegyeztetése
jelent. 369 2005-ben a dán Melegek és Leszbikusok Nemzeti Szervezete kifejezetten ennek
a kihívásnak a kezelésére hozta létre a Salon Orientalt – az etnikai kisebbségi hátterű
LMBT-személyek egy csoportját. Egy másik civil szervezet – a Sabaah – az „identitást,
a másság vállalását, a vallást, a magányt, a családi konfliktusokat, a szülői reakciókat, a
kapcsolatokat és a melegvilágot” határozta meg az etnikai kisebbségi hátterű LMBTszemélyek számára problémát jelentő területeknek. 370 Továbbá megjelent egy, az
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó a COC szervezettel (Hollandia, 2008. március 31.)
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó a COC szervezettel (Hollandia, 2008. március 31.)
367
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó az ACCEPT-tel (Románia, 2008. április 7.)
368
BERLIN JOURNAL: Gay Muslims Pack a Dance Floor of Their Own, 2008. január 1-jei kiadás,
elérhető a következő helyen:
http://www.nytimes.com/2008/01/01/world/europe/01berlin.html?n=Top/Reference/Times%20Topics/Su
bjects/R/Religion%20and%20Belief (2008.07.31.)
369
C. Osander (2005): Københavnerliv - en interviewundersøgelse med homoseksuelle med
minoritetsetnisk baggrund. Koppenhága: Melegek és Leszbikusok Nemzeti Szervezete
370
Tovább információ a következő helyen található:
http://sabaah.dk/web/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=47 (2008.08.20.)
365
366
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etnikai kisebbségi hátterű melegekkel és leszbikusokkal folytatott interjúkat
összegyűjtő kötet. 371
Egyes, etnikai kisebbségi hátterű LMBT-személyek a szélesebb körű LMBTközösségben látható etnikai hovatartozásuk miatt rasszizmusnak és szexualizációnak, az
etnikai kisebbségi közösségekben pedig homofóbiának vannak kitéve.
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Az Egyesült Királyságban folytatott, muszlim LBT-nők által vezetett és számukra
indított Safra projekt 372 szerint számos ilyen nő elszigetelődik a közösségtől, mert habár
leszbikusként, biszexuálisként vagy transzneműként határozzák meg magukat, nem
vesznek részt az általános melegvilágban, mivel az túlsúlyban fehér, és tevékenységei
gyakran kapcsolódnak az alkoholfogyasztáshoz. Elidegenítő tényező lehet ráadásul a
magában a melegvilágban uralkodó rasszizmus, iszlamofóbia és kulturális
érzéketlenség. Következésképpen sok muszlim LBT nő érzi úgy, hogy nem tartozik sem
az LMBT-, sem a muszlim közösséghez.
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Helyes gyakorlatok: Halmozott megkülönböztetéssel foglalkozó civil szervezetek:
A Sabaah a Dániában élő, etnikai kisebbséghez tartozó LMBT-személyekkel
foglalkozó civil szervezet. Azért hozták létre, hogy szociális hálót biztosítson az etnikai
kisebbséghez tartozó LMBT-személyek számára, és képessé tegye őket a nemi
identitásuk és etnikai kisebbségi hátterük együttes kezelése problémáinak rendezésére.
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Helyes gyakorlat: Dokumentumfilm az etnikai kisebbségi közösségekből származó
LMBT-személyekről: A „My sister Zahra” (Nővérem, Zahra) c. dokumentumfilmet
Saddie Choua készítette Belgiumban. Zahra, egy muszlim családban felnövő leszbikus
történetét mutatja be. A dokumentumfilmet középiskolákban vetítik, a filmet a
„Holebifederatie” flamand LMBT-ernyőszervezet által kidolgozott módszertan szerint
felépített vita követi. A kezdeményezést a flamand kormányzat támogatja.373

N

A fogyatékkal élő LMBT-személyek
A fogyatékkal élő melegek kérdése is különös figyelmet érdemel. A hozzáférhetőség
hiánya komolyan akadályozhatja az LMBT-személyek életét és igényei kielégítését, és
ez gyakran kihat arra, hogy képesek-e barátokat szerezni vagy partnerekkel ismerkedni.
Egy német tanulmány szerint a fogyatékkal élő emberek szexualitását nem csak hogy
gyakran figyelmen kívül hagyják (vagy feltételezik, hogy az nem létezik), de már a
mobilitási problémák és magában az LMBT-közösségben előforduló megkülönböztetés
is megnehezíti a potenciális partnerekkel való találkozást.374

371

M. Fenger-Grøndahl, M.N. Larsen (2007): Den forbandede kærlighed, Koppenhága: CDR-Forlag
További nformáció a következő helyen található: http://www.safraproject.org (2008.08.01.)
373
Belgiumra vonatkozó országjelentés
374
T. Rattay (2007): Volle Fahrt voraus – Lesben und Schwule mit Behinderung. Berlin: Querverlag
372
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lóban nehéz melegnek lenni és fogyatékkal élni, különösen, ha a megközelíthetőségről
van szó. Általában rendkívül nehéz a városban közlekedni, és ami az emberekkel
való találkozást illeti, valóságos probléma, hogy nincsen egyetlen olyan meleg vagy
legalábbis melegbarát hely sem, amelyik akadálymentes lenne. Kétségtelen, hogy
elég nehéz olyan közösség tagjává válni, amelyet nem ér el az ember.” (Maya, 22
éves, Dánia) 375
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Az idős korú LMBT-k kérdése
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Két ír tanulmány 376 a fogyatékkal élő LMB-fiatalokkal foglalkozott. A válaszadók arról
számoltak be, hogy a fogyatékosok szervezeteinél és közösségeiben homofóbia éri őket,
az LMB-közösségben pedig előítéletes a hozzáállás és a magatartás a fogyatékkal élő
emberekkel szemben. 377 Az Egyesült Királyságra vonatkozó országjelentés megjegyzi,
hogy az Egyesült Királyságban általában hiányzik a fogyatékkal élő emberek
szexualitással kapcsolatos problémáinak, érdekeinek és igényeinek elismerése,
különösen a több komoly fogyatékkal élő személyek körében. A fogyatékkal élő
LMBT-személyek esetében különösen valószínű a marginalizálódás.378
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Az életkor és a szexuális irányultság kombinációja még sebezhetőbbé teheti az LMBTszemélyeket.

375

Európai Bizottság (2007): A halmozott megkülönböztetés kezelése. Gyakorlatok, politikák és
jogszabályok, 40. o.
376
K. Zappone (szerk.) (2003): Re-thinking Identity: The Challenge of diversity, a Közös Esélyegyenlőségi
és Emberi Jogi Fórum megbízásából. A fogyatékosság és szexuális irányultság közös témájával
kapcsolatban lásd még: Zappone: Brothers, Michael (2003): It’s not just about Ramps and
Braille: Disability and Sexual Orientation, 49–69. o. Az életkor és szexuális irányultság közös témájáról
lásd: Christine Loudes (2003): Learning to grow up. Young Lesbians, Gay and Bisexual People in
Northern Ireland
377
K. Zappone (szerk.) (2003): Re-thinking Identity The Challenge of diversity, a Közös Esélyegyenlőségi
és Emberi Jogi Fórum megbízásából, 147. o., valamint a fogyatékossággal foglalkozó nemzeti hatóság
(2005): Disability and Sexual Orientation: A Discussion Paper, Dublin: NDA
378
Lásd pl.: Neal, C. és Davies, D. (2000) (szerk.): Issues in Therapy with lesbian, gay, bisexual and
transgender clients, Pink Therapy sorozat
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egyenesen megkérdezi, nem tagadom le, [hogy meleg vagyok], és a Panbladet [meleg
magazin] mindig az asztalomon van. Egyébként pedig nem ez az a hely, ahol az
ember nyíltan felvállalhatja nemiségét. Pletykákat terjesztenének. Természetesen
biztonságosabb és barátságosabb lenne, ha más homoszexuálisokkal élhetnék
együtt.” 379 (73 éves dán férfi)
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Az ír GLEN LMBT civil szervezet szerint az azonos nemű párkapcsolatokat gyakran
nem ismerik el az idősek otthonaiban, és az idős korú LMBT-személyek a
megkülönböztetéstől és a kiközösítéstől való félelmükben gyakran élnek csendben és
elszigetelten. 380 A partnere halálát gyászoló lakó például nem mindig vehet igénybe
intézményes vagy támogató hálót. 381 Egy német tanulmány 382 rámutatott, hogy a
gondozó otthonokban lakó LMBT-személyek a dolgozók és a lakótársak által kifejezett,
negatív sztereotípiákkal találkoznak.

Következtetések
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Helyes gyakorlat: A Koppenhágai Egyetem Gerontológiai Tanszéke 2008-ban az idős
korúak egészségi ellátásának sokféleségét elősegítő stratégiához kapcsolódó kutatási
projektet folytatott, az idős korú homoszexuálisokat és biszexuálisokat állítva a
középpontba. 383

em

A többszörös identitású emberek társadalmi elszigetelődéstől szenvedhetnek, ami
további problémákat vethet fel, de arra is alkalmat adhat esetleg, hogy a halmozott
megkülönböztetés által érintett közösségek és civil szervezetek jöjjenek létre.
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A megkülönböztetést és a kirekesztést különféle módokon tapasztalják a fogyatékkal
élő, idős korú és etnikai/vallási kisebbséghez tartozó LMBT-személyek. Az etnikai
kisebbségek saját etnikai közösségeikben a szexuális irányultságon vagy nemi
identitáson alapuló, az LMBT-közösségben pedig a faji vagy etnikai háttéren alapuló
megkülönböztetést kockáztatják. A fogyatékossággal élő LMBT-személyek azt
tapasztalják, hogy többek között a gondozók és maguk az LMBT-közösség tagjai is
„aszexualizálják” őket. Ezenkívül a megközelíthetetlen LMBT-helyek, bárok és
találkozóhelyek megnehezítik, hogy a fogyatékossággal élő LMBT-személyek részt
vegyenek az LMBT-közösség életében.
379

Idézi L.E. Frank "Leif i Lyngby", Panbladet, 2004. november, 10. o.
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó a GLEN-nel (Írország, 2008. április 3.)
381
A terepmunka keretében sorra kerülő találkozó a GLEN-nel (Írország, 2008. április 3.)
382
Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des Landes Nordrhein-Westfalen [MGSFF]
(2003) Grundlagenforschung zu Ursachen und Auswirkungen. Einsamkeit und soziale Isolation schwuler
Männer. Düsseldorf: Szerző
383
Dániára vonatkozó országjelentés
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A gondozó intézményekben élő egyes LMBT-személyek a személyzet és a többi lakó
részéről sztereotip megbélyegzést és a közösségtől való elszigetelődést tapasztalnak.
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II. rész: A transznemű személyekkel
kapcsolatos kérdések
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Ez a rész a transznemű személyeket érintő transzfóbiára és megkülönböztetésre
vonatkozó, EU-beli helyzetről nyújt áttekintést.
Mit jelent a transzfóbia?
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A transzfóbia – ami nem mindennaposan használt kifejezés – gyakran a homofóbia
szélesebb körű megvitatásához kapcsolódik. 384 A transzfóbia a nemi nonkonformitástól
vagy nemi határsértéstől, mint például a férfias nőktől, a nőies férfiaktól, az ellenkező
nem ruháját viselőktől (a crossdresserektől), a transzneműektől, transzszexuálisoktól és
más, a születésükkor megállapított nemükhöz kapcsolódó nemi sztereotípiáknak nem
megfelelő személyektől való, alaptalan félelemként írható le. A „fóbia” szó használata
ebben a szövegkörnyezetben nem kívánja azt sejtetni, hogy a transzfób személy és/vagy
a transzfóbia áldozata valamilyen rendellenességben szenvedne. 385
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A transzfóbia különféle formát ölthet: az egyéni transzfóbia egy személyre vagy
személyek meghatározott csoportjára utal. Ez erőszak és/vagy kifejezett
megkülönböztetés („nem kapsz munkát, mert transznemű vagy”), kifejezett kirekesztés
(„transzneműeknek tilos a belépés”) formájában tapasztalható. Az intézményes
transzfóbia a kizárás közvetett formáját jelenti („nincsen semmi bajunk a
transzneműekkel, de minden lánynak ruhát kell hordania / nem cserélheti ki a születési
anyakönyvi kivonatát / úrnak fogjuk szólítani, mert a személyi igazolványa szerint ön
férfi”). Végül az internalizált transzfóbia azt jelenti, hogy a transznemű személyek
tudatosan vagy tudat alatt úgy vélik, hogy valamilyen módon kevesebbet érnek
másoknál. 386
Jogvédelem 387
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Az FRA közzétett jelentésében („Homofóbia és szexuális irányultság alapján történő
megkülönböztetés az EU tagállamaiban, 1. rész: Jogi elemzés”) olvasható az a részletes
elemzés, amely a transznemű személyek számára, az EU-ban nyújtott jogvédelemről
2006. január 16-án az Európai Parlament az Európában észlelhető homofóbiáról szóló határozatot
fogadott el, amelyben a „homofóbia” kifejezés a nemi identitáson alapuló megkülönböztetést is magában
foglalta. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-20060018+0+DOC+XML+V0//HU (2008.12.12.)
385
Hill, D és Willoughby, B. (2005): The Development and Validation of the Genderism and Transphobia
Scale, in Sex Roles, 53. kötet, 7–8. szám, 2005. október, Hollandia: 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
Ez a rész a következő jelentés alapján készült: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (2008.):
„Homofóbia és szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés az EU tagállamaiban” 1. rész: Jogi
elemzés, FRA, 2008, 123-137. és 153-154 o.
384
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szól. Az alábbiakban az itt tárgyalt további kérdések hátterét megvilágító rövid
összefoglaló található. Az EU-tagállamokban három fő védőeszköz létezik a
transzgenderizmuson alapuló megkülönböztetés ellen.
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Először is a transzgenderizmuson alapuló megkülönböztetés úgy értelmezhető, hogy az
a nemi megkülönböztetés körébe tartozik, a férfiak és nők megkülönböztetését tiltó
eszközökön belül. Tizenhárom EU-tagállam tartozik ebbe a kategóriába (Belgium,
Dánia, Franciaroszág, Írország, Olaszország, Lettország, 388 Hollandia, 389
Ausztria, 390 Lengyelország, Szlovákia, 391 Finnország, Svédország, Egyesült
Királyság). 392

Másodsorban úgy értelmezhető, hogy a szexuális irányultságon alapuló
megkülönböztetés körébe tartozik. Két tagállam tartozik ebbe a kategóriába
(Németország, 393 Spanyolország).

le
s

íte

tt

Harmadsorban úgy értelmezhető, hogy a megkülönböztetés általános tiltásának
keretébe tartozik, anélkül, hogy kifejezetten pontokba szednék a nemi identitást és a
szexuális irányultságot mint a megkülönböztetés tiltott alapjait. Ennek az az
eredménye, hogy a transznemű személyek megkülönböztetéstől való egyértelmű
védelmére vonatkozóan bizonytalan a jogi helyzet. Tizenegy tagállam tartozik ebbe a
kategóriába (Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Görögország, Ciprus,
Litvánia, Luxemburg, Málta, Portugália, Románia és Szlovénia.)
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Végül Magyarország az egyenlő bánásmódról szóló törvény szerint jár el a nemi
identitás alapján, a transzgenderizmuson alapuló megkülönböztetés esetében. 394

Lettország/Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments/A42229505
SKA – 5/2008 (2008.01.14.)
389
Leeuwardeni fellebbviteli bíróság, 1995.01.15., NJ 1995 243. sz. és pl. az ETC 1998-12 és 2000-73.
számú véleménye
390
Ausztria / Erläuterungen [magyarázó megjegyzések]/ RV 415dB XXIII. GP,
lásd: http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/I/I_00415/fname_096505.pdf (2008.01.08.) (a nők és
férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint
azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2004/113/EK tanácsi
irányelv végrehajtásáról szóló kormányzati törvénytervezethez fűzött magyarázatok).
391
Art. 6 (3)a. Slovakia/ Antidiskriminačný Zákon 365/2004 (2004.05.20.)
392
Nagy-Britanniában a nemi megkülönböztetésről (nemváltoztatásról) szóló, 1999. évi rendeletek által
módosított, a nemi megkülönböztetésről szóló, 1975. évi törvény (SDA) tartalmazza a vonatkozó
rendelkezéseket. Észak-Írországban a nemi megkülönböztetésről (nemváltoztatásról) szóló, 1999. évi
rendeletek (NI) által módosított, a nemi megkülönböztetésről (NI) szóló, 1976. évi végzés (SDO)
biztosítja a védelmet.
Szintén az Egyesült Királyságban – ahol a nem elismeréséről szóló, 2004. évi törvény (GRA) értelmében
bárki igazolást kaphat nemének elismeréséről – nem lenne jogszerű, ha más alapon történne a
megkülönböztetés, mint ami jogszerűen vonatkozna bárki másra, aki az adott személy születésekor
megállapított vagy szerzett nemével azonos nemű. (Egyetlen kivétel van: szervezett vallás esetében
lehetőség van a megkülönböztetésre, amennyiben valódi vallási okok miatt utasítják el transznemű
személy alkalmazását még abban az esetben is, ha rendelkezik a neme elismeréséről szóló igazolással).
393
Lásd az egyenlő bánásmódról szóló kerettörvényhez fűzött magyarázó megjegyzést – Bundestag,
kiadvány száma: 16/1780, 31. o.
394
A transznemű emberek akkor védhetők meg a megkülönböztetéstől, mint olyantól, ha máshogy kezelik
őket, mint a szerzett nemükkel azonos nemű személyeket. Magyarországon az egyenlő bánásmódról
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A transznemű személyek megkülönböztetésének csoportosítása

A transznemű személyekkel kapcsolatos hozzáállás
Insert translation
Országos eredmények
Hollandia
Svédország
Dánia
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Belgium
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Cseh Köztársaság
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Country Results
The Netherlands
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Sexual identify discrimination

szóló törvény (Magyarország/2003. évi CXXV. törvény/2003.12.28.) említi a nemi identitást mint a
megkülönböztetés egyik alapját (8.(n) cikk), (Magyarország/2003. évi CXXV. törvény/2003.12.28.)
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Hiányoznak az Európát átfogó tudományos adatok arra vonatkozóan, hogy a
társadalom hogyan áll hozzá a transzneműekhez. Az egészségügyi ágazat
vonatkozásában mindazonáltal elérhető néhány, Európát átfogó kutatás, amely a
transzfób magatartást megtapasztalt transznemű személyekről szól (lásd az
egészségügyről szóló részt). Más ágazatokra vonatkozó, hasonló kutatások elérhetők
néhány tagállamban, ezeket is megemlítettük a vonatkozó részekben. 395
Létezik néhány kutatás a transznemű emberekkel szemben megnyilvánuló kedvezőtlen
hozzáállásról: az egyik tanulmány 396 151 brit pszichológus és mérnök hallgató
részvételével, egy másik 407 egyetemi és posztgraduális hallgató bevonásával folyt. A
tanulmányok rámutatnak, hogy a transzfóbia minden valószínűség szerint szorosan
összefügg egyebek között a vallásos, tekintélyelvű és heteroszexista magatartással,
azzal a hittel, hogy a nemi identitásnak biológiai alapja van, valamint azzal, hogy az
adott személy korábban nemigen találkozott a nemi kisebbségekkel.
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A transznemű emberekről szóló kutatások többsége a nemi identitás és nemváltoztatás
orvosi szempontjaira korlátozódik. Több európai országban folyik azonban kifejezetten
a transzfóbiáról szóló kutatás: ezek közül a legnevezetesebb az „Engendered
Penalties” 397 (A nem miatti büntetés) című tanulmány, amely során 872 önmagát
transzneműként meghatározó személyt kérdeztek meg, és nagyon hasonló eredményre
jutottak. E kutatás széles körű megállapításai rámutattak arra, hogy mindezen
országokban rossz a transznemű emberek helyzete. 2007-ben sor került egy, Európát
átfogó tanulmányra, 398 amelynek során 2 700 európai transznemű emberről gyűjtöttek
adatokat, de a finanszírozás ez idáig csak a jogi helyzetre és az egészségügyben
uralkodó helyzetre vonatkozó adatok korlátozott mértékű elemzését tette lehetővé. A
kutatásról szóló beszámoló aláhúzza azt a tendenciát, miszerint azokban a
tagállamokban, ahol erős a transzneműek mozgalma – mint pl. az Egyesült
Királyságban és Finnországban –, hajlandóak magas színvonalú és megfelelően
megalapozott kutatást folytatni. Európa nagy részén – különösen az EU déli és keleti
részeiben – egyáltalán nem létezik a transzfóbia tudományos kutatása.

N

A tagállamok szintjén Skóciában folyt a legátfogóbb kutatás a társadalomban fellelhető
magatartásokról: itt egy nagylélegzetű, tudományos felmérés során transzszexuálisokra
vonatkozó kérdéseket is feltettek az 1 594 felnőttből álló mintának. 399 A kutatás
következtetése, hogy „egyes csoportokra vonatkozóan elterjedtebb a megkülönböztető
hozzáállás, mint más csoportokkal szemben. Különösen gyakori a cigányokkal, illetve a
travellerekkel, valamint a nemet megváltoztató műtéten átesett személyekkel szemben
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, 12. o.
396
Tee, N, Hegarty, P (2006): Predicting Opposition to the Civil Rights of Trans Persons in the United
Kingdom, in 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, Brüsszel: ILGA-Europe
399
Bromley, C, Curtice, J, Given, L (2007): Attitudes to discrimination in Scotland: 2006, Scottish Social
Attitudes Survey, Edinburgh: a skót kormány társadalomkutatási programja
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(transznemű személyre utaló meghatározás)”. 400 Ezt különösen alátámasztja az a tény,
hogy a válaszadók fele kijelentette, hogy „nem örülne, ha valamelyik rokona hosszú
távú kapcsolatot tartana fenn transznemű személlyel”. A további elemzés kimutatja,
hogy a transznemű személyekkel kapcsolatos kedvezőtlen hozzáállás az egész lakosság
körében gyakori, és a 65 éven felüli, alacsony iskolázottságú, vallásos férfiak körében a
legnagyobb mértékű. A válaszadók 44 százaléka azonban – habár egyetértett azzal,
hogy Skóciának meg kellene szabadulnia minden előítélettől – nem örült volna, ha
transzszexuális kerülne a családjába. 401

A korábban említett brit vizsgálat során – 151 brit pszichológus és mérnök hallgató
segítségével próbálták előrejelezni a transznemű emberek jogaival szembeni ellenállást
– nyilvánvaló volt, hogy a vizsgálat minden témáját illetően nagymértékű a
transzfóbia. 402
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Az LMBT civil szervezetek, nemzeti egyenlő bánásmód hatóságok és kormányzati
hatóságok körében folytatott elektronikus felmérés részeként arról kérdezték az
érdekelteket, hogy milyen a transznemű személyek elfogadottsága az országiakban. A
felmérés azt mutatja, hogy a válaszadók 73 százaléka véli úgy, hogy a transznemű
személyeket „nem” vagy „korlátozott mértékben” fogadják el.
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Helyes gyakorlat: Olaszországban a torinói önkormányzat LMBT-szolgálata, a helyi
„Groupa Luna” LMBT-szövetség és három művészeti iskola közösen hirdetett három
iskola számára versenyt, amelynek a homoszexualitáson és transszexualitáson alapuló
megkülönböztetés ellen tiltakozó plakátsorozat volt a témája. A plakátokat a város
utcáin és a helyi nyilvános közlekedési eszközökön mutatták be. Széleskörűen
terjesztették a nyertes plakátot, amelyen egy fekete-fehér birkanyáj volt látható,
közöttük egyetlen rózsaszín birka: a „kisebbség a kisebbségek között” (azaz
transzszexualitás) gondolatát bemutatva. Más olasz városokban is hasonló
kezdeményezések indultak. 403 A nyertes plakát és az összes többi is a következő helyen
tekinthető meg: www.comune.torino.it/politichedigenere/man/index.htm
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Helyes gyakorlat: Az Egyesült Királyságban a skót kormány négy éven keresztül
(2007-2011) évente 75 000 euróval finanszírozza a teljes munkaidőben folyó, nemzeti
Scottish Transgender Alliance (Skót Transznemű Szövetség) című projektet, amelynek
keretében segítséget nyújt a skót közigazgatásnak, munkaadóknak és kormányzati
szerveknek a politikák kidolgozásához, iránymutatást ad a helyes gyakorlatra, valamint
olyan képesség kidolgozására vonatkozóan, amellyel tevőlegesen léphetnek fel a

400

Bromley, C, Curtice, J, Given, L (2007): Attitudes to discrimination in Scotland: 2006, Scottish Social
Attitudes Survey, Edinburgh: a skót kormány társadalomkutatási programja. ix o.
401
Bromley, C, Curtice, J, Given, L (2007): Attitudes to discrimination in Scotland: 2006, Scottish Social
Attitudes, Edinburgh: a skót kormány társadalomkutatási programja
402
E-mail üzenetváltás P. Hegartyvel, 2008. június 12.
403
Olaszországra vonatkozó országjelentés
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transznemű közösség érdekében, továbbá iii) elősegíthetik a transzneműek skót
társadalomban való beilleszkedését. 404
A transzneműek családjainak hozzáállása
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Gyakorlatilag valamennyi transznemű ember úgy véli, hogy problémába ütközik nemi
identitásának családi körben való felvállalása. Habár a probléma mértékéről szinte nem
áll rendelkezésre semmilyen adat, az „Engendered Penalties” (A nem miatti büntetés)
című tanulmány megállapította, hogy a válaszadók 45 százaléka tapasztalta, hogy
megszakadt a családjukkal való kapcsolata, 37 százalékuk úgy érezte, hogy kizárják
őket a családi eseményekből, és 36 százalékuk esetében vannak olyan családtagok, akik
transznemű identitásuk miatt nem állnak velük szóba. 405
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A transzneműek tapasztalatairól szóló skót felmérés során a válaszadók 46 százaléka
számolt be arról, hogy családi kapcsolatai során transzfób sértegetésnek – elsősorban
szóbeli sértésnek – van kitéve. A fenyegető magatartás (17 százalék), testi sértés (11
százalék) és szexuális visszaélés (4 százalék) is gyakori volt. 406 Egy svéd felmérés
során a transznemű válaszadók 32 százaléka számolt be arról, hogy életükből hiányzik
az érzelmi támogatás, míg a meleg válaszadók 19 százaléka, a heteroszexuális
válaszadóknak pedig csupán 10 százaléka számolt be ugyanerről. Tizenöt százalékuk
hiányolta a gyakorlati támogatást, míg a heteroszexuális sokaság 4 százaléka, a meleg
sokaság 9 százaléka nyilatkozott hasonlóképpen. Végül a transznemű személyek 37
százaléka számolt be arról, hogy nem bízik az emberek többségében. 407
Magyarországon „az elutasítást említették a család leggyakoribb reakciójaként…
Több évi küzdelem után néhányuk az elfogadás tényleges jeleit tapasztalta.” 408
Svédországban kevés transznemű ember – az 1960-as években és azután születettek
kb. 80 százaléka, az 1960-as évek előtt születettek 54-60 százaléka – vállalja fel nemi
identitását a családján belül. 409
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A gyűlöletből fakadó bűnözés
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Nem sokat tudunk az EU-ban a transznemű emberek ellen irányuló, gyűlöletből fakadó
bűnözés mértékéről. Egyik EU-tagállamra vonatkozóan sincsenek kutatási adatok e
témában. Vannak azonban jelei annak, hogy a transznemű emberek életük során nagyon
Skót Transznemű Szövetség (2008): Transgender Experiences in Scotland - Research Summary,
Edinburgh: Equality Network, 3. o.
405
Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007): Engendered Penalties: Transgender and Transsexual People’s
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Skót Transznemű Szövetség (2008): Transgender Experiences in Scotland - Research Summary,
Edinburgh: Equality Network, 11. o.
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Östersund: FHI, 33f o.
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gyakran válnak gyűlöletből fakadó bűncselekmények áldozataivá: a zaklatástól,
durvaságtól, szóbeli sértéstől kezdve a testi sértésig, nemi erőszakig és akár halálos
támadásig bezárólag. Amint azt a fentiekben már említettük, az Európai Parlament
„egyes európai országokban a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT)
közösségek ellen irányuló gyűlöletbeszéd elterjedését figyelte meg”. 410 Az EBESZ a
„Gyűlöletből fakadó bűnözés az EBESZ-régióban: Incidensek és reakciók” című
jelentésében a következőt állította: „A gyűlöletből fakadó, homofób bűncselekmények
és incidensek gyakran nagymértékű kegyetlenségről és brutalitásról tesznek
tanúbizonyságot. Gyakran járnak együtt súlyos veréssel, kínzással, csonkítással,
kasztrálással vagy akár nemi erőszakkal is. Szintén nagy valószínűséggel halálos
kimenetelűek ezek a cselekmények. Úgy tűnik, hogy a transznemű emberek még
sebezhetőbbek e csoporton belül.” 411

le
s

íte

tt

Az utóbbi néhány év során az országos és a nemzetközi médiumok is tudósítottak olyan
esetekről, amikor transznemű embereket gyilkoltak meg. A legnagyobb figyelmet az az
eset keltette, amikor Portóban (Portugália) egy csoport tizenéves fiú megkínzott,
megerőszakolt és egy használaton kívüli kútba vetett egy transzszexuális embert. 412 A
nemzetközi hírek közé kerültek azok a hasonló gyilkosságok is, amelyeket Hágában
(Hollandia) 2007-ben 413, és megint csak Portugáliában, 2008-ban 414 követtek el. A
transznemű emberek ellen, nemi identitásuk miatt elkövetetett gyilkosságok valódi
számát azonban homály fedi.
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Helyes gyakorlat: A Portugáliában 2006-ban elkövetett, borzalmas gyilkosságot
követően a „Panteras Rosas” ráirányította a közfigyelmet erre a rettenetes
cselekményre, és szembeszállt azzal a ténnyel, hogy mind a média, mind a vallási
vezetők és a nagyközönség is elfogult képet ad a bűncselekményről. A TransGender
Europe-pal és más, transzneműeket támogató szervezetekkel együttműködve
többnyelvű, a probléma részletesebb ismertetését és bírósági eljárást követelő kampányt
indítottak. A közös erőfeszítések nyomán nyilvános vita alakult ki a „gyűlöletből
fakadó bűnözésről”, és az áldozatok helyett inkább az agresszorokat állították a
középpontba. 415
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A kevés példa közül az egyik, amikor a rendőrség kifejezetten transzfób erőszakot
állapít meg, az egyesült királyságbeli Észak-Írország, ahol a rendőrség feljegyzi a
gyűlöletből fakadó transzfób bűncselekményeket. 416 Észak-Írországban igen kevés volt
a bejelentett transzfób erőszakos cselekmények száma: 2006–2007-ben 32 transzfób
cselekmény, 2007–2008-ban pedig 7 cselekmény miatt tettek feljelentést.
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Ezzel ellentétben úgy tűnik, hogy nagy számban fordul elő a transznemű emberek által
elkövetett transzfób zaklatás és erőszak. A nem okozta hátrányokról szóló
tanulmányban a transznemű válaszadók 73 százaléka számolt be negatív
megjegyzésekről, szóbeli, fizikai erőszakról, szexuális visszaélésről vagy fenyegető
magatartásról. 417 Svédországban az LMBT-személyek egészségét vizsgáló, széleskörű
tanulmányban részt vevő, 374 transznemű válaszadó 41 százaléka számolt be arról,
hogy az utóbbi három hónap során sértő magatartás vagy bánásmód áldozatai voltak,
míg erről a homoszexuálisoknak csak 30 százaléka számolt be. A meleg válaszadók 6
százalékával szemben a transznemű emberek tizenkét százaléka számolt be az erőszak
ismételt előfordulásáról. A transznemű válaszadók egyharmada arról számolt be, hogy
életük során valamikor zaklatásnak voltak kitéve, és a válaszadók e csoportjának
egyharmada arról számolt be, hogy ez az elmúlt egy éven belül történt. 418 Egy másik
svédországi felmérés során a transznemű válaszadók 59 százaléka számolt be arról,
hogy nemi identitásuk miatt zaklatástól és erőszaktól tartanak, míg a meleg férfiak és a
leszbikusok (45 százalék) és a biszexuálisok (39 százalék) esetében ennél alacsonyabb
volt a százalékarány.
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Nem áll rendelkezésre Európát átfogó kutatási adat arra vonatkozóan, hogy hogyan
bánik a rendőrség és az egészségügy a bűncselekmények áldozatául esett, transznemű
áldozatokkal, amikor hatósági feljelentést tesznek. Az „Engendered Penalties” (A nem
miatti büntetés) című tanulmányban a transznemű válaszadók 18,5 százaléka azonban
arról számolt be, hogy érzésük szerint nem részesültek megfelelő bánásmódban az
Egyesült Királyság rendőrségével való kapcsolat során. A tanulmányban részt vevő,
egyesült királyságbeli transznemű válaszadók 33,5 százaléka arról számolt be, hogy
nem bíznának abban, hogy – amennyiben a segítségükre szorulnának – a rendőri
állomány tagjai megfelelően bánnának velük. 419 A rendőrség iránti bizalom hiánya
kétségkívül hatással van arra, hogy a transznemű áldozatok bejelentést tesznek-e a
bűncselekményekről.
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Helyes gyakorlat: Az Egyesült Királyságban az észak-ír rendőrség
rendszeres jelentést készít a gyűlöletből fakadó transzfób bűncselekményekről.
Statisztikai sajtóértesítésük így szól: „A 2007–2008-ban jegyzőkönyvbe vett,
gyűlölet motiválta cselekmények közül a szektariánus cselekmények fordultak
elő a leggyakrabban (1 584), ezeket követték a rasszista cselekedetek (976), a
homofóbia (160), a hit, illetve vallás (68), a fogyatékosság (49) és a transzfóbia
(7) által motivált cselekedetek.” 420

A gyülekezési szabadság

A transznemű csoportok és egyének egyetlen, Európát lefedő hálózatának –
TransGender Europe – tagsága főként helyi csoportokból áll. Az európai transznemű
csoportokról vagy hálózatokról nem folyik kutatás.
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A transzneműekkel foglalkozó civil szervezetek erősebbek azokban az országokban,
amelyekben a transzneműek emancipációja és más társadalmi mozgalmak nagyobb
múltra tekintenek vissza: például az Egyesült Királyságban és Hollandiában. Dél- és
Kelet-Európában – ezzel ellentétben – alig van olyan civil szervezet, amelyik
kifejezetten a transznemű emberekkel foglalkozna. Nem ellenőrzött kutatási
eredmények szerint problematikus a transznemű csoportok stabilitása, mivel a
csoporttagokat
gyakran
elbizonytalanítja
a
megkülönböztetés
személyes
megtapasztalása és a támogatás hiánya. Ennek eredményeképpen gyakran fordul elő az
emancipációs mozgalmak hatékonyságát aláásó belharc és frakciózó magatartás.

em

Ezt a transzneműekkel foglalkozó belga 421 és holland 422 nemzeti transznemű
szervezetek leírásai is megerősítik. A transznemű csoportok csak nagyon kevés
országban – mint például Finnországban 423 és Hollandiában 424 – tudtak olyan
finanszírozást találni, amely lehetővé teszi, hogy közösségi illetve szociális munkásként
foglalkoztassák őket, és egyéni támogatást nyújtsanak a transznemű embereknek.
Szinte egyik transznemű csoportnak sem sikerült azonban a közösségfejlesztő vagy
politikai szakemberek foglalkoztatásához is elegendő finanszírozáshoz jutnia.

N

Semmilyen jel nem utal arra, hogy betiltanák a transzneműek nyilvános demonstrációit
vagy szervezett eseményeit. Ez valószínűleg amiatt van így, hogy a transznemű
csoportok nagyon ritkán szerveznek ilyen eseményeket, mivel nem rendelkeznek a
szükséges humán és pénzügyi erőforrásokkal, és tartanak tagjaik nyilvánosság előtti
420
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felismerésétől. Az a néhány ünnepi esemény, amelyre leginkább a transzfób
gyilkosságok áldozatainak emléket állító transzneműek emléknapja körül kerül sor,
elenyésző figyelmet kap a médiában.
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Helyes gyakorlat: A Transzneműek Európai Tanácsa kétévenként tartja a
transzneműek jogaiért küzdő, Európa-szerte tevékenykedő aktivisták találkozóját. Az
eseményt a transzneműek jogaiért küzdő aktivisták helyi csoportjai szervezik. A
transznemű csoportok számára Európában egyedülálló lehetőség, hogy
megtöbbszörözzék erejüket, megszilárdítsák hálózataikat, harmonizálják kampányaikat,
kicseréljék egymást közt a helyes gyakorlatokat, valamint politikai követeléseket és
stratégiákat fogalmazzanak meg. Úgy tekintenek az eseményre, mint amely a
résztvevők révén óriási támogatást nyújt az általuk képviselt csoportoknak,
közösségeknek és országoknak. A tanács ülésén elsősorban a transzneműek jogairól,
valamint arról van szó, hogy milyen politikai úton lehet azokat megszerezni mind az
EU, mind a nemzetek szintjén. Az eseményt 2005-ben (Bécs, Ausztria), 2008-ban
(Berlin, Németország) a városok főpolgármestereinek és kerületi polgármestereinek
védnökségével tartották meg. 425
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A munkaerőpiac
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Semmi jel nem mutat arra, hogy a hatóságok ezidáig gyűjtötték volna a transznemű
emberek munkaerőpiaccal kapcsolatos hivatalos panaszait. Több EU-országban létezik
azonban valamilyen kutatás, amely sivár képet fest a transznemű emberek
munkaerőpiaci helyzetéről.
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Spanyolországban a First Gender Identity Disorder Unit (a nemi identitási
problémákkal foglalkozó első egység) 100 válaszadóját átfogó kutatás 426 rámutatott,
hogy 54 százalékuk munkanélküli volt, 35 százalékuk tudott teljes munkaidőben
dolgozni, de ezek egyharmada egy évnél rövidebb ideje dolgozott az adott
munkakörben. Több mint 55 százalékuk tapasztalt megkülönböztetést a munkahelyén
vagy az álláskeresés során, és 17,2 százalékuk kénytelen volt veszélyes vagy illegális
tevékenységet folytatni a túlélés érdekében.

N

Egy skót (az Egyesült Királyságban végzett) kutatás 427 rámutatott, hogy a transznemű
válaszadók 40 százaléka „rendkívül rossznak” minősítette a humánerőforrás, illetve a
személyzeti osztály szolgáltatásait, míg 53 százalékuk transzfób megkülönböztetést
vagy zaklatást tapasztalt a munkahelyén. Tizenöt százalékuk úgy érezte, hogy a
munkaadója nem tett eleget a titoktartásnak, és 21 százalékuknak transzfóbia miatt
kellett állást változtatnia, illetve kilépnie a munkahelyéről. A válaszadók harminc
százaléka közsegélyen élt, 20 százaléka pedig önálló vállalkozó volt.
425
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Gender Identity Disorder Unit in Spain, a XVII. Harry Benjamin International Gender Dysphoria
Association Symposium során elhangzott előadás, Galveston, Texas: HGIGDA, elérhető a következő
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Az Egyesült Királyságban az „Engendered Penalties” (A nem miatti büntetés) című
tanulmány megállapította, hogy a válaszadók 23 százaléka érezte úgy, hogy transznemű
identitása miatt kell állást változtatnia. Huszonkét százalékuk említette, hogy a
nemüknek nem megfelelő mosdót kellett használniuk a munkahelyen, és csak kb.
egyharmaduk számolt be arról, hogy megjegyzések vagy zaklatás nélkül használhatják
a mosdót. Csupán kb. 30 százalékukkal „bántak tisztelettel” a munkatársak. Tíz
százalékuk tapasztalt szóbeli sértést (pl. csúfolódást), 6 százalékuk pedig testi
erőszakot. Úgy tűnik, a tapasztalatok meglehetős hatással vannak: 42 százalék azért
nem él preferált nemi szerepe szerint, mert állásának elvesztésétől tart.428
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Egy 108 fővel végzett, finnországi kutatás hasonló megállapításokhoz vezetett. A
transzvesztita válaszadók egyharmada szerette volna kifejezni munkahelyén a
nőiességét, ám ezt kivitelezhetetlennek érezték. 429 Az összes transzállapotú válaszadó
tizenhat százaléka volt önfoglalkoztató (az LMB-válaszadók 3 százalékával
összevetve), és 8 százalékuk volt munkanélküli (az LMB-válaszadók 3 százalékával
összevetve). Harmincnégy százalékuk titkolta transzállapotú identitását vagy nemi
kifejezésmódját valamennyi munkatársa előtt (az LMB-válaszadók 17 százalékával
összevetve). A transznemű munkatársak negyvenöt százaléka titkolta transzállapotú
identitását vagy nemi kifejezésmódját munkaadói előtt, és a válaszadók 51 százaléka
találta ezt nyomasztónak. A válaszadók hetvennyolc százaléka számolt be ízetlen
munkahelyi tréfákról. A transznemű válaszadók tizenhárom százalékát érte
megkülönböztetés felvételkor, 12 százalékát a fizetés területén, 13 százalékát a
munkahelyi előmeneteli lehetőségek területén, 12 százalékát az információhoz való
hozzáférés területén, valamint 16 százalékát a munkatársak és felettesek hozzáállásával
kapcsolatban.

em

Bár a megkülönböztetést tiltó jogszabályoknak azokra az emberekre is vonatkoznia
kellene, akiket a nemváltoztatás miatt ér megkülönböztetés, a tagállamok gyakran nem
alkalmazzák ezeket a jogszabályokat a transznemű személyekre. 430 Nem ellenőrzött
kutatási eredmények szerint a bírók, ügyvédek, rendőrök és más illetékes
tisztségviselők keveset tudnak a transznemű emberek jogvédelméről, és még a
transznemű közösségen belül is kevéssé ismerik a jogokat.

N

Helyes jogalkotási gyakorlat: Az Egyesült Királyságban az állami ágazatban
jelenlévő Gender Equality Duty (a nemek esélyegyenlőségének programja)
megköveteli valamennyi hatóságtól (és azok szerződéses partnereitől) a jogsértő nemi
megkülönböztetés megszüntetését és a férfiak és nők esélyegyenlőségének – mindkét
nem transzszexuális képviselőire is kiterjedő – előmozdítását. A Gender Equality Duty
(a nemek esélyegyenlőségének programja) javította a transznemű emberek munkahelyi
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igényeiről való tájékozottságot, és nyomában egyre több munkaadó tart munkatársainak
oktatást a transzneműség témájában. 431
Oktatás
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Az Egyesült Királyságban az „Engendered Penalties” (A nem miatti büntetés) című
tanulmány 432 megállapította, hogy „a férfi identitású nők 64 százaléka arról számolt be,
hogy valamilyen zaklatás vagy durvaság érte az iskolában, míg a születésük szerint
hímnemű, de női identitású személyek 44 százalékát érte zaklatás vagy durvaság az
iskolában.” Ez jelentősen nagyobb százalékarány, mint amelyről a hasonló
tanulmányokban a meleg férfiak, leszbikusok és mindkét nem heteroszexuális egyedei
számoltak be. Nem kizárólag a kortársak azok, akik az oktatási intézményekben
zaklatásra uszítanak (a született nők 71,6 százaléka, a született férfiak 55 százaléka
esett ennek áldozatául). Úgy tűnik, hogy a tanárok a nemüknek nem megfelelően
viselkedő gyermekeket is bántják: ilyen visszaélés megtapasztalásáról számolt be a
született nők 28,7 százaléka, a született férfiak 21 százaléka.

Egészségügy
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Helyes gyakorlat: Az Északi LMBTQ Diákszervezetek Szövetsége (Association of
Nordic LGBTQ Student Organisations, ANSO) által működtetett Students for
Transgender Inclusion (Diákok a transzneműek elfogadásáért) című projekt (2007.
december – 2009. január) célja, hogy oktatóanyagok és előadások kidolgozása, gyűjtése
és terjesztése révén tájékoztassa az LMBTQ-diákszervezeteket a transzneműség
kérdéseiről. A Students for Transgender Inclusion (Diákok a transzneműek
elfogadásáért) című, 2008. május 15-21-én Århusban (Dánia) megtartott konferenciára
valamennyi északi- és a balti-tengeri régióból érkeztek LMBTQ-diákaktivisták. A
konferencia egyik eredménye a www.transweb.wordpress.com. weboldal. 433

em

Az egészségügyi ellátás számos transznemű ember számára kiemelkedően fontos,
ugyanakkor az egyik legnagyobb problémát jelenti az életükben.
A transzneműek egészségügyi ellátása
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A transzneműek egészségügyi ellátása (azaz egy személy nemi identitásához
közvetlenül kapcsolódó egészségügyi ellátás) egészségügyi szükséglet, és ennek is az
egészségügyi szempontból szükséges kezelésekkel kapcsolatos egészségügyi
rendszerek hatálya alá kellene tartoznia. Ez az elv szolgált az Emberi Jogok Európai

Esélyegyenlőségi és Emberi Jogi Bizottság (2008): Overview of the gender equality duty, Guidance for
public bodies working in England, Wales and Scotland
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Bírósága több döntésének alapjául is, például a van Kück kontra Németország434 és a L.
kontra Litvánia 435 ügy esetében.
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Az egész európára kiterjedő Transgender EuroStudy (a transzneműekről szóló európai
tanulmány) tanulmány rámutat, hogy a válaszadók több mint 80 százaléka esetében
elutasították a nemváltoztatáshoz szükséges (gyakran egész életükben szükséges)
hormonkezelések állami finanszírozását, ugyanakkor 86 százalékuk esetében
elutasították a sebészeti beavatkozás állami finanszírozását. A transznemű válaszadók
több mint fele számolt be arról, hogy saját maga finanszírozza a kezelését.436
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További akadályt jelent, hogy tájékozott és együtt érző egészségügyi szakembert
találjanak. A válaszadóknak kb. egyharmada említette, hogy azért utasították el a
kezelését, mert az egészségügyi szakember nem értett egyet a nemváltoztatással. A
válaszadók egynegyede elutasítással találkozott, amikor először fordult orvoshoz vagy
pszichiáterhez a nemváltoztatás miatt.437 Az Egyesült Királyságban készített,
„Engendered Penalties” (A nem miatti büntetés) című tanulmány 438 szerint a
transznemű válaszadók 6,3 százalékának családorvosa elutasította arra vonatkozó
kérésüket, hogy segítsen nemi identitási problémáikra kezelést találni, és az esetek
további 13,4 százalékában tűnt úgy, hogy nem akarnak segíteni. Míg 80 százalék nem
akart segíteni, csupán 20 százalék tudott azért tényleges segítséget nyújtani, mert
rendelkezett a megfelelő ismeretekkel. Hatvan százalék segíteni akart, de nem volt
tájékozott.

434
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Ritka, hogy az egészségügyi szakemberek a tényleges segítségnyújtáshoz elegendő
mértékű tájékozottsággal rendelkezzenek a transzneműekkel kapcsolatos kérdésékben.
Magyarországon például annyira nehéz olyan egészségügyi szolgáltatót találni, amely
hajlandó (és képes) segíteni, hogy csak a legkitartóbbak tudják átverekedni magukat a
rendszeren. A transzneműek korrupciós esetekről is beszámolnak az orvosi ellátással
kapcsolatban. 439 Olyan helyzetekben, amikor kevés orvos hajlandó – és még kevesebb
képes ténylegesen – segítséget nyújtani a nemváltoztatáshoz szükséges orvosi
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kezelések biztosításához, nagy annak a valószínűsége, hogy az operációs módszerek
veszélyesek a páciens számára.
Lengyelországban az egészségügyi miniszter rendeletében (2003) a nemváltoztató
műtétet
„nem
szokványos
egészségügyi
szolgáltatásnak”
nyilvánította,
következésképpen kizárta az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási köréből. 440
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Az interneten közzétett fényképek, valamint a nem ellenőrzött kutatási eredmények
szerint a sebészeti beavatkozások eredménye általában elégtelen, és csak néhány olyan,
jól képzett sebész van, akinek megfelelő gyakorlata van ahhoz, hogy a sebészetnek
ezen a szintjén is megfelelő teljesítményt tudjon nyújtani. Magyarországot illetően a
kutatók azt is kijelentették, hogy: „a transzfóbia és a gyakorlat hiánya megkérdőjelezi a
biztonságos kezelést.” 441 A transzneműek egészségügyi ellátásában nagyon hosszú lehet
a várakozási idő: az Egyesült Királyságban átlagosan két év. 442
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Az Egyesült Királyságban a Scottish Needs Assessment Programme Survey (a skóciai
egészségügyi szakemberek körében folytatott igényfelmérő program) keretében
megállapították, hogy az egészségügyi szakemberek – különösen a pszichiáterek –
gyakran elfogultan, és a terület megfelelő ismerete nélkül végzik a kezelést.443
Magyarország esetében a kutatás úgy találta, hogy a pszichével foglalkozó
egészségügyi szakemberek körében általános a nemi identitáshoz való (hetero)szexista
hozzáállás. 444 Az ilyen magatartás körébe tartozik azon transzszexuális személyek
kezelésből való kizárása, akik i. nem felelnek meg túlzottan a nemi sztereotípiáknak, ii.
nem nyíltan melegnek vagy leszbikusnak határozzák meg magukat, vagy akik iii. azt
állítják, hogy nincsen semmilyen meghatározható nemük. Az Egyesült Királyságban a
transznemű emberek skóciai tapasztalatait felmérő kutatás rámutat, hogy „az általános
pszichiáterek megértésének és ismereteinek hiánya gyakran eredményezi azt, hogy a
transznemű emberek nem kapnak megfelelő kezelést, ami nem segít igényeik
kielégítésében, és hosszú hónapokig vagy akár évekig is várniuk kell, amíg a nemekre
specializálódott, tapasztalt szakorvoshoz kerülnek.” 445
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Az ismerethiány – és nem csak a szakemberekről van szó, hanem a nagyközönségről is
– a nemi kérdésekkel foglalkozó holland központ szerint különösen problematikus,
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mivel az őket hívók leggyakrabban feltett 10 kérdése között szerepelnek „a nemi
identitással kapcsolatos problémák”. 446
Általános egészségügyi ellátás
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A transzneműek általános, nem a transzneműséghez kapcsolódó egészségügyi
ellátáshoz való hozzáférését gyakran aláássák az egészségügyi szakemberek előítéletei.
Az EuroStudy 447 válaszadóinak egynegyede arról számolt be, hogy transzneműsége
miatt ellenségesen bántak vele az egészségügyi szakemberek. Egyötödük arról számolt
be, hogy transzneműségük hatással van arra, ahogyan igénybe vehetik az egészségügyi
ellátást. Következésképpen számos transznemű ember említi meg, hogy lehetőség
szerint nem fordul orvoshoz, mert tart a nem helyénvaló magatartástól.
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Az Egyesült Királyságban készített, „Engendered Penalties” (A nem miatti büntetés)
című tanulmány 448 megállapította, hogy a felmérés válaszadóinak 22 százaléka érezte
úgy, hogy transzneműségük szerepet játszott abban, hogy hogyan tudják igénybe venni
a transzneműségtől független rutinkezeléseket. A válaszadók huszonkilenc százaléka
érezte úgy, hogy transzneműsége hátrányosan befolyásolja az egészségügyi
szakemberek bánásmódját.
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Az eredmények az egészségügyi statisztikákban láthatók: A svéd tanulmány
transznemű válaszadóinak tizenkét százaléka számolt be rossz egészségi állapotról (az
összlakosság 6 százalékával szemben). A transznemű emberek továbbá rosszabb
pszichés egészségi állapotról számoltak be, mint a meleg (7 százalék) vagy leszbikus
(20 százalék) válaszadók. A transznemű emberek esetében ezenkívül nagyobb
valószínűséggel fordultak elő alvási zavarok. 449
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A transzneműek tapasztalatait felmérő, skóciai tanulmány válaszadóinak tizennégy
százaléka „nagyon gyengének” vagy „rendkívül gyengének” minősítette az országos
egészségügyi szolgálat (NHS) általános orvosait. Negyvenhat százalékuk minősítette a
szolgáltatást „nagyon jónak” vagy „rendkívül jónak”. A legnagyobb problémát az
jelentette, hogy az orvosok nem rendelkeznek ismeretekkel, valamint hogy gyakran
megoldhatatlan technikai problémák merülnek fel a nyilvántartások nemre vonatkozó
jelöléseinek megváltoztatása esetén (ami a titoktartás hiányát eredményezi). 450
A biztosítótársaságok rendszeresen elutasítják a transznemű személyek igényét. Nem
ellenőrzött kutatási eredmények számolnak be egy olyan belga transznemű személyről,
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akinek magán-egészségbiztosítása nem terjedt ki a kórházi ellátás költségeire, valamint
arról, hogy Hollandiában egyes biztosítótársaságok elutasították a transzneműek
életbiztosítási igényét, amelynek eredményeképpen jelzálog-finanszírozási nehézségeik
támadtak.
Öngyilkosság
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Az EuroStudy 451 transznemű válaszadóinak harminc százaléka számolt be arról, hogy
legalább egy öngyilkossági kísérlete volt felnőtt korában. Egy másik, svédországi
tanulmány transznemű résztvevőinek fele számolt be arról, hogy élete során legalább
egyszer megfordult a fejében az öngyilkosság, és 21 százalék e gondolat szerint
cselekedett. 452 Az Egyesült Királyságban készített, „Engendered Penalties” (A nem
miatti büntetés) című tanulmány hasonló eredményeket mutatott: a válaszadók 34,4
százaléka számolt be arról, hogy felnőtt korában legalább egy öngyilkossági kísérlete
volt. 453
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Helyes gyakorlatok: Egy kerekasztal-beszélgetés feltárta, hogy Belgiumban a genti
egyetemen külön gyógyászati központot hoztak létre a transzneműek számára. A
központot sebészek és terapeuták vezetik, nem pedig pszichiáterek. Az orvosi team
azon premissza alapján dolgozik, hogy a transzszexualizmus egyszerűen a valóság
néhány ember számára. Pszichiátriai szolgáltatásokat nyújtanak azon transzneműeknek,
akik a megbélyegzés, szorongás és egyéb, ezekkel együttjáró nyugtalanság miatt
küszködnek pszichés problémákkal. 454
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Helyes gyakorlat: Az Egyesült Királyságban az Egészségügyi Minisztérium a
transznemű közösséggel együttműködésben egy sor – mind nyomtatott formában, mind
az interneten elérhető – szórólapot és iránymutatást dolgozott ki a transzneműek
egészségügyi ellátásának valamennyi szempontjáról. A különféle iránymutatások
témái között megtalálható az általános orvosoknak szóló információ, hormonterápiák,
serdülők kezelése és az egészségügyben dolgozó és kezelt transznemű személyeknek
szóló általános útmutató. 455
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Helyes gyakorlat: Németországban a Transray.com – a transzszexuális emberek
információs rendszere – friss információkat szolgáltat a transznemű közösségről.
Transznemű személyek (4 000), újságok (750), rövidítések (200), kiadók, kiadványok
és cikkek (>8 000), könyvek (800), antológiák (300), rádióműsorok (40), filmek (250)
és konferenciák (30) átfogó gyűjteménye. 456
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Sport
Az olimpián részt vevő transznemű sportolókra vonatkozó új szabályok miatt –
amelyeket számos más sportfelügyeleti szerv is betart – a transzszexuális sportolókat
alapvetően eltiltják a versenysporttól az átmeneti időszak néhány évére. 457
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Ez az előírás valószínűleg azon általános megállapításokat fogja össze, amelyek szerint
a transznemű emberek a nem transzneműeknél valószínűleg kevésbé folytatnak
sporttevékenységet. A svéd tanulmány szerint a transznemű válaszadóknak csupán 29
százaléka folytatott rendszeres sporttevékenységet: ez sokkal kisebb arány, mint a
felmérés meleg (45 százalék) vagy biszexuális (43 százalék) válaszadói esetében, és a
társadalom fennmaradó részére vonatkozó aránytól is elmarad.458 A transznemű
emberek tapasztalatait felmérő skót tanulmány szerint a válaszadók 46 százaléka
állította, hogy Skóciában soha nem vett igénybe semmilyen sport- vagy szabadidős
szolgáltatást. 459
Média
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A transznemű emberek médiabeli megjelenítése gyakran nevetségessé teszi őket, ami a
transznemű emberek életével kapcsolatos hiányos ismeretekre utal. 460 A filmekben vagy
mártírként vagy az erőszak tehetetlen áldozataiként jelennek meg a transznemű
emberek. Az ilyen negatív ábrázolások erősen egzotikus és a valóságtól elrugaszkodott
képet festenek a transznemű közösségről, ugyanakkor túlhangsúlyozzák a transznemű
emberek életének egyes aspektusait a helyett, hogy arra helyeznék a hangsúlyt, hogy ez
is élő és sokszínű közösség. 461
Menekültügyi kérdések
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Néhány transzneműnek sikerült menedékjogot kapnia egyes EU-tagállamokban, közös
politikára azonban semmilyen jel nem utal. Nem tudunk semmit arról, hogy a fogadó
A Transgender Europe által Koppenhágában, 2008 júniusában, az EU-ban előforduló homofóbia és
transzfóbia elleni küzdelem témájában megtartott konzultatív kerekasztal-megbeszélésen adott
információ.
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Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera hälsosituationen bland hbt-personer,
Östersund: FHI, 28. o.
459
Skót Transznemű Szövetség (2008): Transgender Experiences in Scotland - Research Summary,
Edinburgh: Equality Network, 19. o.
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Justus Eisfeld által gyűjtött példák alapján
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2008. június 14-i e-mail üzenetváltás a Holland Transznemű Filmfesztivál igazgatójával
456
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országokban, a menekültügyi eljárások során kielégítik-e a kérelmezőknek a például a
hormonkezeléssel és/vagy sebészeti beavatkozással kapcsolatos egészségügyi igényeit.
Az sem ismeretes, hogy a potenciálisan transzfób honfitársakkal való közös elhelyezés
veszélyt jelent-e a menekültjogot kérő transzneműekre, vagy hogy a menekültjogot
kérő transzneműek egyáltalán kapcsolatba kerülhetnek-e a helyi transznemű
közösséggel és azok támogató rendszereivel. 462
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Halmozott megkülönböztetés

A transzneműek egyik, halmozott megkülönböztetést kockáztató csoportja körébe
tartoznak a szexmunkásként dolgozó, bevándorló transznemű nők, akik közül sokan
valószínűleg okmányok nélküli bevándorlók. Ez a csoport elszigetelten, korlátozott
forrásokból él, és életkörülményeikről és tapasztalataikról kevés információ áll
rendelkezésre.

tt

Szintén nagyon kevéssé ismert az etnikai és/vagy vallási kisebbségi hátterű, transznemű
emberek helyzete. Ami viszont ismert: számos kulturális háttér heteroszexistaként és
merev felfogásúként írható le a nemiség terén, ami növeli a transzfóbia kockázatát.463

hi
te

le
s

íte

Komoly előítélet sújtja a fogyatékossággal élő transznemű személyeket. Ennek egyik
példája az, ahogyan a Brit Paralimpiai Bizottság reagált a nemek elismeréséről szóló
jogszabályra. A bizottság a törvény hatálya alóli kivételért folyamodott, mert „súlyos
aggodalmukat fejezték ki egy operáció előtt álló személy által felvetett kérdésekre
vonatkozóan, a sebezhető felnőttek és gyermekek védelme, valamint a fogyatékos sport
világában dolgozó, önkéntes ellenőröket érintő következmények miatt”. 464
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Az idős korú transznemű emberek mind serdülő-, mind felnőttkorukban, mind életük
végén a társadalom peremére szorulnak. Mivel ők a transzneműek első olyan
generációja, akiknek lehetőségük volt hormonkezelésre és/vagy sebészeti
beavatkozásra, jogosan merülnek fel kutatási kérdések arra vonatkozóan, hogy hosszú
távon milyen hatással jár az ellenkező nem hormonjának használata, és milyen kezelést
igényelnek ezek a személyek az idősek otthonaiban és a gondozó intézményekben. Az
idős korú transznemű emberek – akik közül sokan titokban tartják nemi identitásukat –
méltóságát veszélyezteti, ha egyre inkább mások gondozására szorulnak, és mindentől
függetlenül, csupán gyakorlati okoknál fogva esetleg fel kell fedniük nemi státusukat.465
A transznemű gyermekek és serdülők is egyedi problémákkal találkoznak. A nemi
szempontból nonkonform gyermekek esetében inkább valószínű, mint nem, hogy
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Justus Eisfeld, (2008): The situation concerning transphobia and discrimination on grounds of gender
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komoly következményekkel jár rájuk nézve magatartásuk szankcionálása, a kétely, az
elfojtás és a hibás diagnózis. 466
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A magukat leszbikusnak, melegnek vagy biszexuálisnak valló, transznemű személyek
ugyanolyan társadalmi előítélettel találkoznak, mint az LMB-személyek, és ez
hozzájárul az amúgy is nagymértékű durvasághoz. Ezenkívül szexuális irányultságukat
gyakran tévesen ítélik meg, vagy összekeverik nemi identitásukkal. Az LMBcsoportokon belüli elfogadás nagymértékben függ az adott csoporttól. Míg a másik nem
ruhájának viselése (crossdressing) számos országban régóta a meleg kultúra része, 467 a
transzszexuális férfiakat és nőket igen kismértékben fogadják el.
Helyes gyakorlatok: Németországban a „Young T – Where you’re always welcome!
”(T-fiatalok – ahol mindig szívesen látunk) című, transznemű fiataloknak,
családtagjaiknak és barátaiknak szóló weboldal tájékoztatást nyújt, lehetőséget ad a
hasonló helyzetű emberek eszmecseréjére, és segít a transznemű fiataloknak barátokat
találni. 468
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Helyes gyakorlat: Az Egyesült Királyságban az Age Concern füzetet adott ki
„Planning for later life – transgender people” (Élettervezés – transznemű emberek)
címmel. 469
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Justus Eisfeld, (2008): The situation concerning transphobia and discrimination on grounds of gender
identity and/or gender expression in the EU Member States, DIHR, 32. o.
467
Brooks, R (2000): Cross-Dressing in Bulgaria: Gay-Identity, Post-Communist Fear, and Magical Love,
elérhető a következő helyen http://bad.eserver.org/issues/2000/50/brooks.html (2008.15.22.)
468
A Transgender Europe által Koppenhágában, 2008 júniusában, az EU-ban előforduló homofóbia és
transzfóbia elleni küzdelem témájában megtartott konzultatív kerekasztal-megbeszélésen adott
információ.
469
Lásd: http://www.ageconcern.org.uk/AgeConcern/equality_human_rights_policy.asp (2008.06.13.)
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Következtetések
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Az LMBT-személyek a homofóbia, a transzfóbia és a megkülönböztetés különböző
formáit tapasztalják: többek között közvetlen, valamint a közvetett megkülönböztetést,
transzfób bántalmazást és zaklatást. Ez gyakran lealacsonyító vagy becsmérlő
kijelentésekben, gúnyolódásban, sértegetésben vagy durva beszédben nyilvánul meg.
Mi több, minden tagállamban megállapítható az LMBT-személyek ellen irányuló,
szóbeli és testi erőszak előfordulása.

tt

Ez különféleképpen hat az LMBT-személyek életére. Már a kisiskolások is használják a
melegeket és leszbikusokat becsmérlő szavakat. A munkahelyen akár mindennap
előfordul zaklatás. A párkapcsolatok gyakran híján vannak azon jogképességnek, hogy
egymást teljesen törvényes partnerekként ismerjék el. A nyugdíjas otthonokban esetleg
nem is vesznek tudomást az LMBT-személyek igényeiről.
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Az EU valamennyi tagállamában megfigyelhető, hogy kedvezőtlenül állnak hozzá az
LMBT-személyekhez. Vannak olyan EU-polgárok, akik kényelmetlenül éreznék
magukat, ha homoszexuális barátjuk, kollégájuk vagy szomszédjuk lenne. Egyesek
számára az is kényelmetlen lenne, ha egyik rokonuk transznemű személlyel kerülne
kapcsolatba. Vannak olyanok, akik szerint elfogadhatatlan, hogy LMBT-személyek
tanárként dolgozzanak. Vannak olyanok is, akik nem értenek egyet az LMBTszemélyek nyilvános helyen való láthatóságával. Végül vannak olyanok is, akik úgy
vélik, hogy a homoszexualitás orvosi kezelést igénylő betegség.
A láthatóság hiánya és a megkülönböztetés mértéke
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Ez a jelentés rámutat arra a fontos problémára, hogy az LMBT-személyek
„láthatatlanok” az EU-társadalom különböző részeiben. Az a tény, hogy az LMBTszemélyek nem vállalják nyíltan státusukat, azt jelentheti, hogy a megtapasztalt vagy
vélt megkülönböztetés eseteit nem tükrözik a statisztikai adatok, vagy azok nem érnek
el a hatóságokig, mivel a jogi elbírálás alá eső panaszok részeként nem kerülnek
bejelentésre.

Ez a tanulmány továbbá kimutatja, hogy sok LMBT-személy – többek között a
homofóbiától, a transzfóbiától és a megkülönböztetéstől való félelmében – a
láthatatlanság stratégiáját választja. Ez a stratégia, valamint a jogismeret hiánya is
megakadályozza az LMBT-személyeket abban, hogy bejelentsék az őket ért
megkülönböztetés eseteit.
Ez a helyzet egybecseng a nemzeti egyenlő bánásmód hatóságok többségének
megállapításával, miszerint a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetésre
vonatkozó bejelentések száma a megkülönböztetés más eseteihez képest alacsony. Ezek
a tényezők hozzájárulnak ahhoz, hogy kevésbé látható az LMBT-személyek ellen
irányuló megkülönböztetés, és nehezen meghatározható annak mértéke.
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A homofóbiát, a transzfóbiát és a megkülönböztetést olyan jelenségként határoztuk
meg ebben a tanulmányban, amely kizárja az LMBT-polgárt abból, hogy teljes körűen
részt vegyen a társadalmi és politikai életben.
A jelentés rámutat, hogy a megkülönböztetés és a homofóbia a társadalmi élet
valamennyi területén hátrányos helyzetbe hozza az LMBT-személyeket. Például:
Az LMBT-személyek ellen irányuló, gyűlöletből fakadó bűnözés olyan létező
jelenség, amely valamennyi tagállamban, különféle módon érinti az LMBTszemélyeket. A bejelentett esetek kis száma miatt a hivatalos adatok nem egyeznek
a gyűlöletből fakadó bűncselekmények tényleges számával.

•

Az elmúlt évek során azonban néhány tagállamban a tiltás vagy az adminisztratív
akadályok gátolták a nyilvános és békés LMBT-demonstrációk megtartását, és több
erőszakos támadás érte az LMBT-felvonulásokon és demonstrációkon
résztvevőket.

•

A homofób beszéd tetten érhető a médiában, és előfordul, hogy jelentős politikai
vagy vallási személyiségek nyilvánulnak meg ilyen módon.

•

Az LMBT-családok számára külön erőpróbát jelent a társadalmi megbélyegzés és
kapcsolatuk intézményes elismerésének hiánya.

•

Az LMBT-személyeket számos formában (közvetlen megkülönböztetés, zaklatás,
durvaság, gúnyolás és a közösségből való kirekesztés) éri homofóbia és
megkülönböztetés a munkaerőpiacon.

•

Az LMBT-személyek bántalmazása és zaklatása EU-szerte jelen van az oktatási
intézményekben, nem utolsósorban szóbeli homofóbia formájában: a meleg férfiak,
leszbikusok vagy transznemű személyek elutasító megnevezéseit használva.

•

Az LMBT-személyek megkülönböztetése az egészségügyben is tetten érhető. A
negatív tapasztalatok körébe tartozik, hogy a szexuális irányultságra a zavar vagy
betegség címkéjét aggatják, és feltételezik, hogy az ügyfelek vagy páciensek
természetes állapotuknál fogva heteroszexuálisak.
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•

•

Az LMBT-személyek különös nehézségekbe ütköznek, amikor menedékjogot
kérnek.

Az adatok és kutatás hiánya
Hivatalos statisztikai adatok
A megkülönböztetésre vonatkozó hivatalos adatokat csak néhány tagállamban és csak
bizonyos területekre vonatkozóan gyűjtik.
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Büntetőjog (homofób gyűlöletbeszéd és gyűlöletből fakadó bűnözés): A rendőrségi
feljelentések, illetve bírósági ítéletek számára vonatkozóan Litvániában, az
Egyesült Királyságban és Svédországban folyik adatgyűjtés. A többi 24
tagállamban semmilyen adatot nem gyűjtenek.

•

A foglalkoztatásról szóló irányelv: A szexuális irányultságon alapuló
megkülönböztetés miatti panaszok számára vonatkozóan Ausztriában, a Cseh
Köztársaságban, Cipruson, Észtországban, Magyarországon, Lettországban,
Litvániában, Hollandiában, Romániában és Svédországban végeznek
adatgyűjtést. A többi 17 tagállamban nem áll rendelkezésre semmilyen statisztika.

•

Menedékjog adása: Ausztriában, Belgiumban, Cipruson, Lettországban és
Észtországban elérhetők adatok azon LMBT-személyek számáról, akik szexuális
irányultságuk miatti üldöztetés alapján menedékjogot kapnak, illetve helyettesítő
védelemben részesülnek. A többi 22 tagállamban nem áll rendelkezésre semmilyen
statisztika.
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Jelentős adathiány
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Világosan látszik, hogy a legtöbb tagállamban vagy hiányzanak, vagy nem megfelelők
a hivatalos adatok országos gyűjtésére szolgáló jelentési rendszerek.
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Számos tagállamban és EU-szinten is határozottan hiányos a homofóbiáról, a
transzfóbiáról és a szexuális irányultságon és a nemi identitáson alapuló
megkülönböztetésről szóló elméleti kutatás, valamint hiányosak a civil szervezetek nem
hivatalos adatai is. A különféle, országos szinten folytatott kutatásokból származó
adatok különféle módszerekre támaszkodnak, ami megnehezíti, hogy az EU-n belül, az
LMBT-személyeket érintő összes területen összehasonlító elemzést lehessen folytatni a
szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló megkülönböztetés mértékéről.
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Az adathiány elemzése azt mutatja, hogy a jelentésben érintett, valamennyi tematikus
területen alapvetően hiányzik a mennyiségi és minőségi kutatás és statisztika. Úgy
tűnik, hogy az LMBT-személyekkel szemben tanúsított magatartások jelentik a
leginkább kutatott területet. Néhány tagállamban folyik valamilyen mértékű kutatás a
gyűlöletből fakadó bűnözés és a gyűlöletbeszéd, az egészségügyi ellátáshoz való
hozzáférés, a munkaerőpiac és az oktatás területén. Úgy tűnik azonban, hogy a
transzneműek problémái, a halmozott megkülönböztetés, a vallás, a szabad gyülekezés
joga, a menekültügy és a sport terén jelentős mértékben elmarad a kutatás valamennyi
EU-tagállamban.
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1. melléklet: Az országjelentések szerzői
Név

Ausztria

Gudrun Hauer és Kurt Krickler

Belgium

Alexis Dewaele és David Paternotte

Bulgária

Milena Dimitrova, a Társadalom- és Piackutató Szervezet kutatója

Ciprus

Nicos Trimikliniotis, a Nicosiai Egyetem (Intercollege) Migrációs, Etnikai
Csoportok és Munkaügyi Kapcsolatok Kutató Központjának adjunktusa és
igazgatója és Stavros Stavrou Karayanni
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Dr. Olga Pechová, pszichológus és Martina Stepánková, jogász

em

Cseh Köztársaság
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Ország

Mads Ted Drud-Jensen, szociológus

Egyesült Királyság

Surya Monro, társadalomkutató

Észtország

Agnes Alvela

Finnország

Kati Mustola, a Helsinki Egyetem szociológia professzora
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Natacha Chetcuti

Görögország

Miltos Pavlou

Hollandia

Projektcsoport

Írország

Judy Walsh, a Dublini University College egyenlőséggel foglalkozó
tanulmányok központjának jogi előadója és vezetője, valamint Ad Astra, a
Dublini University College tudományos kutatója

Lengyelország

Ireneusz Krzeminski, a Varsói Egyetem professzora

Lettország

Victor Makarov
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Arturas Tereskinas, a Vytautas Magnus Egyetem docense
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Litvánia
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Franciaország

N

Luxemburg

Christel Baltes-Loehr, docens, Roby Antony, Pia Back, Marion Huss,
Adrienne Ouafo és Sandy Vitali

Magyarország

Takács Judit, Phd, Magyar Tudományos Akadémia

Málta

Dr. Marceline Naudi

Németország

Dominic Frohn és Patrick Stärke
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Chiara Bertone, a Plemonte Orlentale Egyetem kutatója és előadója

Portugália

Teresa Líbano Monteiro, kutató és adjunktus, Verónica Policarpo,
doktorjelölt és Francisco Vieira da Silva, kutató – Lisszaboni Egyetem
Társadalom-tudományi Intézete

Románia

Florin Buhuceanu, az ACCEPT LMBT civil szervezet elnöke

Spanyolország

Kerman Calvo

Svédország

Ulrika Westerlund, újságíró és az RFSL alelnöke

Szlovákia

Paula Jojart, a Comenius Egyetem kutatója és Roman Kollárik
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Roman Kuhar, a Ljubljanai Béke Intézet adjunktusa
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Szlovénia
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Olaszország
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2. melléklet: Az érdekeltek elektronikus kérdőíve
Bevezetés
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Az LMBT-személyek EU-beli megkülönböztetéséről szóló, összehasonlító
tanulmány

Ez a kérdőív a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) személyek EUbeli megkülönböztetéséről szóló, összehasonlító tanulmány részét képezi. A kérdőív
számos kérdésből áll, az Ön szervezetének működési területe függvényében.
A kérdőív három részből áll.
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1. A szervezetének bemutatása

íte

2. Az LMBT-személyeket érő megkülönböztetéssel és egyenlőtlen bánásmóddal
kapcsolatos jelenlegi helyzet értékelése az Ön országára vonatkozóan
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3. A civil szervezetek, az egyenlőség előmozdításával foglalkozó nemzeti szervek és
állami szervezetek által, az LMBT-személyek megkülönböztetésével és egyenlőtlen
bánásmódjával kapcsolatosan végzett munka áttekintése
A DIHR és a COWI nevében köszönjük, hogy időt szakít a kérdőív kitöltésére!
A kérdőív kitöltésének megkezdéséhez kattintson az „Interjú indítása” gombra!

em

Az Ön szervezetének jellemzésére vonatkozó kérdések.
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1. Melyik országban van a szervezete székhelye?

Ausztria

Finnország

Belgium

Bulgária

Ciprus

Cseh Köztársaság

Dánia

Franciaország

Luxemburg

Svédország

Spanyolország

Szlovénia

Szlovákia

Románia
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Portugália
Lengyelország
Észtország
Málta
Egyesült Királyság
Litvánia
Lettország
Olaszország
Írország
Magyarország
Görögország
Németország
Hollandia
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2. Határozza meg a szervezet típusát!
 Hatóság (Public Authority, PA) (kivéve, ha a PA az egyenlőség
előmozdításával foglalkozó nemzeti szerv)
 Az egyenlőség előmozdításával foglalkozó nemzeti szerv (National Equality
Body, NEB)
 civil szervezet (Non Governmental Organisation, NGO)
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Az Ön szervezetének jellemzésére vonatkozó kérdések.
[csak a civil szervezetek válaszoljanak erre a kérdésre]
3. Határozza meg a szervezet célcsoportját/célcsoportjait!

Melegek

Leszbikusok

Biszexuálisok

Transzneműek

N

em

[csak a civil szervezetektől eltérő szervezetek válaszoljanak erre a kérdésre]
4. Határozza meg a szervezet érdekeltségi területeit!

Büntetőjog (pl. gyűlöletből fakadó bűncselekmények)

Családi és szociális kérdések

Munkaerőpiac

Menedékjog és családegyesítés

Oktatás

Egészségügyi szolgáltatás

Vallás

Sport

Média

Transznemű személyekkel kapcsolatos kérdések

Egyéb (szabad szövegmező)

Közvélemény
Az LMBT-személyekről alkotott közvélemény értékelése.
Értékelése szerint milyen az Ön országában az LMBT-személyek általános
elfogadottsága?

145

tt

íte

6. Melegek
 1. Egyáltalán nem elfogadott
 2. A lakosság kisebb része elfogadja
 3. A lakosság fele elfogadja
 4. A lakosság többsége elfogadja
 5. Teljesen elfogadott
 Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns

fo
rd
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s

5. Leszbikusok

1. Egyáltalán nem elfogadott

2. A lakosság kisebb része elfogadja

3. A lakosság fele elfogadja

4. A lakosság többsége elfogadja

5. Teljesen elfogadott
 Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns

hi
te

le
s

7. Biszexuálisok
 1. Egyáltalán nem elfogadott
 2. A lakosság kisebb része elfogadja
 3. A lakosság fele elfogadja
 4. A lakosság többsége elfogadja
 5. Teljesen elfogadott

Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns

N

em

8. Transzneműek
 1. Egyáltalán nem elfogadott
 2. A lakosság kisebb része elfogadja
 3. A lakosság fele elfogadja
 4. A lakosság többsége elfogadja
 5. Teljesen elfogadott

Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns
Büntetőjog, gyülekezési és szólásszabadság
Az LMBT-közösségek politikai jogaik gyakorlására és a közszférában való részvételre
nyíló esélyének értékelése
9. Értékelése szerint az LMBT-közösség tagjainak a többi emberhez képest milyen
lehetőségeik vannak arra, hogy érdekeiket kifejezzék, illetve azoknak hangot
adjanak a gyülekezési és szólásszabadsághoz kapcsolódó témákban? (pl.
felvonulások tervezése és azokon való részvétel, vélemények kifejezése a médiában,
szövetségek létrehozása)
 1. Nincsen semmilyen lehetőség
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2. Kevés lehetőség van
3. Van valamennyi lehetőség
4. Sok lehetőség van
5. Egyenlő esélyek
Nem tudja
Nem alkalmazandó/Nem releváns

fo
rd
ítá
s

10. Létezik-e olyan hivatalos szabály, iránymutatás stb. az Ön országában, amely
különösen az LMBT-közösséget korlátozza gyülekezési és szólásszabadsága
gyakorlásában (Néhány európai országban bizonyos politikai csoportok számára,
különös jogszabályok miatt nem engedélyezik a tiltakozó felvonulásokat, illetve a
politikai tisztségre való jelölést).

Igen

Nem

Nem tudja

Nem alkalmazandó/Nem releváns

íte

tt

11. Ha létezik, meg tudja nevezni a jogszabályt, illetve a gyakorlatot?

Írja be a szöveget

le
s

Büntetőjog, gyülekezési szabadság
Értékelése szerint milyen lehetősége van az LMBT-közösségnek politikai jogai
gyakorlására és az LMBT-közösség közszférájában való részvételre?

hi
te

Értékelje, hogy országában mennyire ismerik el az LMBT-személyeket egyenértékű
résztvevőként a politikai színtéren (pl. magát nyíltan melegnek, leszbikusnak,
biszexuálisnak vagy transzneműnek valló személy politikusnak való
megválaszthatósága)!

N

em

12. Leszbikusok

1. Nincsenek elismerve

2. Valamelyest elismerik

3. A többség elismeri

4. Majdnem teljes elismertség

5. Teljes elismertség

Nem tudja

Nem alkalmazandó/Nem releváns
13. Melegek
 1. Nincsenek elismerve
 2. Valamelyest elismerik
 3. A többség elismeri
 4. Majdnem teljes elismertség
 5. Teljes elismertség
 Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns
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14. Biszexuálisok
 1. Nincsenek elismerve
 2. Valamelyest elismerik
 3. A többség elismeri
 4. Majdnem teljes elismertség
 5. Teljes elismertség
 Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns

tt

15. Transzneműek
 1. Nincsenek elismerve
 2. Valamelyest elismerik
 3. A többség elismeri
 4. Majdnem teljes elismertség
 5. Teljes elismertség
 Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns

íte

Büntetőjog, jogvédelem
Annak értékelése, hogy az Ön országában milyen az LMBT-személyek jogi helyzete.

le
s

Értékelése szerint mennyire védi az LMBT-közösséget a törvény a
megkülönböztetés/egyenlőtlen bánásmód ellen?

em

hi
te

16. Szociális jogok (pl. egyenlő hozzáférés a szociális juttatásokhoz)

1. Nincsen semmilyen védelem

2. Kismértékű védelem

3. Valamennyi védelem

4. Megfelelő védelem

5. Nagymértékű védelem

Nem tudja

Nem alkalmazandó/Nem releváns

N

17. A munkaerőpiac szabályozása (pl. munkavállalói juttatások hiánya azonos
nemű partnerek esetében)

1. Nincsen semmilyen védelem

2. Kismértékű védelem

3. Valamennyi védelem

4. Megfelelő védelem

5. Nagymértékű védelem

Nem tudja

Nem alkalmazandó/Nem releváns
18. Vagyonszabályozási törvények (pl. egyeseknek nem engedélyezik bizonyos
dolgok birtoklását, vásárlását)

1. Nincsen semmilyen védelem

2. Kismértékű védelem
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3. Valamennyi védelem
4. Megfelelő védelem
5. Nagymértékű védelem
Nem tudja
Nem alkalmazandó/Nem releváns

fo
rd
ítá
s

19. Vallási szabályozás (pl. bizonyos egyházi szertartásokon való részvétel
korlátozásának jogi szankcionálása)

1. Nincsen semmilyen védelem

2. Kismértékű védelem

3. Valamennyi védelem

4. Megfelelő védelem

5. Nagymértékű védelem

Nem tudja

Nem alkalmazandó/Nem releváns

hi
te
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s

íte

tt

20. Családjogi törvények (pl. bizonyos törvények csak heteroszexuális párokra
vonatkoznak, így eltérő módon kezelik az azonos nemű partnerkapcsolatokat)

1. Nincsen semmilyen védelem

2. Kismértékű védelem

3. Valamennyi védelem

4. Megfelelő védelem

5. Nagymértékű védelem

Nem tudja

Nem alkalmazandó/Nem releváns

N

em

21. Adótörvények (pl. bizonyos adókedvezmények szabályozása heteroszexuális
partnerkapcsolatokra vonatkozóan történik, más partnerkapcsolatokra
vonatkozóan nem)

1. Nincsen semmilyen védelem

2. Kismértékű védelem

3. Valamennyi védelem

4. Megfelelő védelem

5. Nagymértékű védelem

Nem tudja

Nem alkalmazandó/Nem releváns
22. Politikai jogok (pl. gyülekezési jog és a politikai tevékenységek
közfinanszírozásához való egyenlő hozzáférés joga)

1. Nincsen semmilyen védelem

2. Kismértékű védelem

3. Valamennyi védelem

4. Megfelelő védelem

5. Nagymértékű védelem

Nem tudja

Nem alkalmazandó/Nem releváns
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23. A bevándorlásra vonatkozó jogszabályok (pl. a szexuális irányultságon alapuló
üldöztetés menedékjogot megalapozó jogcímként való elismerése)

1. Nincsen semmilyen védelem

2. Kismértékű védelem

3. Valamennyi védelem

4. Megfelelő védelem

5. Nagymértékű védelem

Nem tudja

Nem alkalmazandó/Nem releváns
Büntetőjog, gyűlöletből fakadó bűncselekmények
Értékelje, hogy a szexuális irányultság miatti zaklatások és támadások szempontjából
milyen országában az LMBT-közösség helyzete!

le
s

íte

tt

24. Értékelése szerint milyen mértékűek a szexuális irányultság miatti támadások
és zaklató cselekedetek?

1. Semmilyen/kismértékű

2. Inkább kismértékű

3. Közepes

4. Inkább nagymértékű

5. Nagymértékű

Nem tudja

Nem alkalmazandó/Nem releváns

hi
te

Értékelje, hogy a szexuális irányultság miatti zaklatások és támadások (az ún.
gyűlöletből fakadó bűncselekmények) szempontjából milyen az LMBT-közösség
helyzete!

N

em

25. Értékelése szerint az illetékes hatóságok a többi ember ellen irányuló
támadásokhoz viszonyítva hogyan tekintenek az LMBT-közösség ellen irányuló,
gyűlöletből fakadó bűncselekményekre?
 1. Nem veszik komolyan a problémát
 2. Kevéssé veszik komolyan a problémát
 3. Valamelyest komolyan veszik a problémát
 4. Komolyan veszik a problémát
 5. Nagyon komolyan veszik a problémát
 Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns
Családi és szociális kérdések
Értékelje az LMBT-közösség családi és szociális kérdéseket illető helyzetét!
26. Országában lehetséges-e az azonos neműek hivatalosan szankcionált és
regisztrált partnerkapcsolata?
 Igen

Nem

Nem tudja
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Nem alkalmazandó/Nem releváns
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27. Értékelése szerint országában milyen mértékűek az adminisztratív és eljárási
korlátok/nehézségek abban az esetben, ha azonos neműek nem hivatalosan
szankcionált párkapcsolatban élnek (pl. nem regisztrált partnerkapcsolat)?

1. Nagyon sok korlát/nehézség
 2. Sok korlát/nehézség
 3. Néhány korlát/nehézség
 4. Kevés korlát/nehézség
 5. Semmilyen korlát/nehézség
 Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns

le
s

íte

tt

28. Az országomban az azonos nemű partnerkapcsolatot az alábbiak
szankcionálják vagy ismerik el (pl. saját feltételei szerint engedélyezi-e és
érvényesnek tekinti-e a jog) (több válasz lehetséges):

Általános jogszabályok szerint

Különleges jogszabályok szerint

Egyéb (pl. önkormányzatok). Ha igen, fejtse ki alább!
 Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns

N

em

hi
te

29. Értékelése szerint a hatóságok az azonos nemű párok számára ugyanolyan
hozzáférést biztosítanak-e a közszolgáltatásokhoz, mint a heteroszexuális párok
számára (pl. az azonos nemű partnerek elismerése az iskolákban vagy
kórházakban)?

1. Nincsen/kismértékű hozzáférés

2. Inkább kismértékű hozzáférés
 3. Mérsékelt hozzáférés
 4. Inkább nagymértékű hozzáférés
 5. Nagymértékű hozzáférés
 Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns
[Csak civil szervezet válaszoljon:]
Munkaerőpiac
Az LMBT-közösség munkaerőpiaci lehetőségeinek értékelése
30. Értékelése szerint a heteroszexuálisokkal összehasonlítva azonos eséllyel
jutnak-e munkához a leszbikus, meleg és biszexuális emberek (pl. a heteroszexuális
jelentkezővel összehasonlítva hátrányt jelent-e egy állás megszerzése esetében a
szexuális irányultság nyílt vállalása)?
 1. Egyenlőtlen esélyek
 2. Valamelyest egyenlőtlen esélyek
 3. Mérsékelten egyenlő esélyek
 4. Meglehetősen egyenlő esélyek
 5. Egyenlő esélyek
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Nem tudja
Nem alkalmazandó/Nem releváns

fo
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31. Értékelése szerint a heteroszexuálisokkal összehasonlítva azonos eséllyel
jutnak-e munkához a transznemű emberek (pl. másokkal összehasonlítva hátrányt
szenved-e egy állás megszerzése esetében a nyíltan transznemű személy)?
 1. Egyenlőtlen esélyek
 2. Valamelyest egyenlőtlen esélyek
 3. Mérsékelten egyenlő esélyek
 4. Meglehetősen egyenlő esélyek
 5. Egyenlő esélyek

Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns

hi
te

le
s

íte

32. Leszbikusok
 1. Egyenlőtlen esélyek
 2. Valamelyest egyenlőtlen esélyek
 3. Mérsékelten egyenlő esélyek
 4. Meglehetősen egyenlő esélyek
 5. Egyenlő esélyek

Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns

tt

Értékelése szerint a többi emberrel összehasonlítva azonos esélyük van-e az LMBTszemélyeknek a munkahelyi előmenetel területén?

N

em

33. Melegek
 1. Egyenlőtlen esélyek
 2. Valamelyest egyenlőtlen esélyek
 3. Mérsékelten egyenlő esélyek
 4. Meglehetősen egyenlő esélyek
 5. Egyenlő esélyek

Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns
34. Biszexuálisok
 1. Egyenlőtlen esélyek
 2. Valamelyest egyenlőtlen esélyek
 3. Mérsékelten egyenlő esélyek
 4. Meglehetősen egyenlő esélyek
 5. Egyenlő esélyek

Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns
35. Transzneműek
 1. Egyenlőtlen esélyek
 2. Valamelyest egyenlőtlen esélyek
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3. Mérsékelten egyenlő esélyek
4. Meglehetősen egyenlő esélyek
5. Egyenlő esélyek
Nem tudja
Nem alkalmazandó/Nem releváns

fo
rd
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s

Értékelése szerint a többi emberrel összehasonlítva egyenlő munkáért egyenlő fizetséget
(bért, beleértve a juttatásokat és a partneri juttatásokat) kapnak-e az LMBT-személyek?

hi
te

le
s

íte

37. Melegek

1. Egyenlőtlen fizetség

2. Valamelyest egyenlőtlen fizetség

3. Mérsékelten egyenlő fizetség

4. Meglehetősen egyenlő fizetség

5. Egyenlő fizetség

Nem tudja

Nem alkalmazandó/Nem releváns

tt

36. Leszbikusok
 1. Egyenlőtlen fizetség

2. Valamelyest egyenlőtlen fizetség

3. Mérsékelten egyenlő fizetség

4. Meglehetősen egyenlő fizetség

5. Egyenlő fizetség

Nem tudja

Nem alkalmazandó/Nem releváns

N

em

38. Biszexuálisok

1. Egyenlőtlen fizetség

2. Valamelyest egyenlőtlen fizetség

3. Mérsékelten egyenlő fizetség

4. Meglehetősen egyenlő fizetség

5. Egyenlő fizetség

Nem tudja

Nem alkalmazandó/Nem releváns
39. Transzneműek

1. Egyenlőtlen fizetség

2. Valamelyest egyenlőtlen fizetség

3. Mérsékelten egyenlő fizetség

4. Meglehetősen egyenlő fizetség

5. Egyenlő fizetség

Nem tudja

Nem alkalmazandó/Nem releváns
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Menedékjog és családegyesítés
Az LMBT-közösség helyzetének értékelése menedékjog és családegyesítés
szempontjából
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40. Értékelése szerint a hatóságok előtt általában mennyire ismert a
menedékjogért folyamodó LMBT-személyek és a családegyesítésért folyamodó,
azonos nemű párok helyzete?
 1. Semennyire /kismértékben
 2. Inkább kismértékben
 3. Mérsékelten
 4. Inkább nagymértékben
 5. Széleskörűen
 Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns

hi
te
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41. Értékelése szerint milyen jelentőséget tulajdonítanak a hatóságok az LMBTmenedékkérőknek?
 1. Semmilyen jelentőséget nem tulajdonítanak
 2. Kismértékben tulajdonítanak jelentőséget
 3. Meglehetős jelentőséget tulajdonítanak
 4. Inkább nagy jelentőséget tulajdonítanak
 5. Nagy jelentőséget tulajdonítanak
 Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns
[csak a civil szervezetek válaszoljanak erre a kérdésre]

N

em

42. Értékelése szerint az LMBT-közösségben mennyire fontos, hogy különös
figyelemmel kísérjék a menedékkérő LMBT-személyeket és a családegyesítésért
folyamodó, azonos nemű párokat?
 1. Nem fontos
 2. Valamelyest fontos
 3. Meglehetősen fontos
 4. Fontos
 5. Nagyon fontos
 Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns
Oktatás
Az LMBT-közösség oktatásra vonatkozó helyzetének értékelése
Értékelése szerint az alább megadott oktatási szintű intézményekben mennyire fogadják
el az iskolai dolgozók az LMBT-személyeket?
43. Alapfokú oktatás (általános iskola 0-9. tanév)
 1. Egyáltalán nem /kismértékben fogadják el
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2. Kismértékben fogadják el
3. Mérsékelten fogadják el
4. Inkább nagymértékben fogadják el
5. Nagymértékben elfogadják
Nem tudja
Nem alkalmazandó/Nem releváns

44. Középfokú oktatás (pl. gimnázium)
 1. Egyáltalán nem /kismértékben fogadják el
 2. Kismértékben fogadják el
 3. Mérsékelten fogadják el
 4. Inkább nagymértékben fogadják el
 5. Nagymértékben elfogadják

Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns

fo
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s
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45. Középfokút követő, de nem felsőfokú oktatás (rövidebb, 0,5-2 éves képzések)
 1. Egyáltalán nem /kismértékben fogadják el
 2. Kismértékben fogadják el
 3. Mérsékelten fogadják el
 4. Inkább nagymértékben fogadják el
 5. Nagymértékben elfogadják

Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns

em

hi
te

46. B szintű felsőfokú oktatás (3-4 éves szakképzések és szakmai képzések)
 1. Egyáltalán nem /kismértékben fogadják el
 2. Kismértékben fogadják el
 3. Mérsékelten fogadják el
 4. Inkább nagymértékben fogadják el
 5. Nagymértékben elfogadják
 Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns

N

47. A szintű felsőfokú oktatás (3-8 éves egyetemi képzések vagy kutatás)
 1. Egyáltalán nem /kismértékben fogadják el
 2. Kismértékben fogadják el
 3. Mérsékelten fogadják el
 4. Inkább nagymértékben fogadják el
 5. Nagymértékben elfogadják
 Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns
Értékelése szerint az alábbi szintű oktatási intézményekben mennyire fogadja el a többi
tanuló az LMBT-személyeket?

48. Alapfokú oktatás (általános iskola 0-9. tanév)

155








1. Egyáltalán nem /kismértékben fogadják el
2. Kismértékben fogadják el
3. Mérsékelten fogadják el
4. Inkább nagymértékben fogadják el
5. Nagymértékben elfogadják
Nem tudja
Nem alkalmazandó/Nem releváns

49. Középfokú oktatás (pl. gimnázium)
 1. Egyáltalán nem /kismértékben fogadják el
 2. Kismértékben fogadják el
 3. Mérsékelten fogadják el
 4. Inkább nagymértékben fogadják el
 5. Nagymértékben elfogadják
 Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns

fo
rd
ítá
s



hi
te

le
s

íte

tt

50. Középfokút követő, de nem felsőfokú oktatás (rövidebb, 0,5-2 éves képzések)
 1. Egyáltalán nem /kismértékben fogadják el
 2. Kismértékben fogadják el
 3. Mérsékelten fogadják el
 4. Inkább nagymértékben fogadják el
 5. Nagymértékben elfogadják
 Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns

N

em

51. B szintű felsőfokú oktatás (3-4 éves szakképzések és szakmai képzések)
 1. Egyáltalán nem /kismértékben fogadják el
 2. Kismértékben fogadják el
 3. Mérsékelten fogadják el
 4. Inkább nagymértékben fogadják el
 5. Nagymértékben elfogadják
 Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns
52. A szintű felsőfokú oktatás (3-8 éves egyetemi képzések vagy kutatás)
 1. Egyáltalán nem /kismértékben fogadják el
 2. Kismértékben fogadják el
 3. Mérsékelten fogadják el
 4. Inkább nagymértékben fogadják el
 5. Nagymértékben elfogadják
 Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns
Értékelése szerint az alábbi oktatási szinteken mennyire veszi figyelembe az iskolai
tanterv az LMBT-vel kapcsolatos kérdéseket?
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54. Középfokú oktatás (pl. gimnázium)
 1. Nem veszi figyelembe
 2. Kismértékben veszi figyelembe
 3. Mérsékelten veszi figyelembe
 4. Széleskörűen veszi figyelembe
 5. Nagymértékben veszi figyelembe
 Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns
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53. Alapfokú oktatás (általános iskola 0-9. tanév)
 1. Nem veszi figyelembe
 2. Kismértékben veszi figyelembe
 3. Mérsékelten veszi figyelembe
 4. Széleskörűen veszi figyelembe
 5. Nagymértékben veszi figyelembe
 Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns
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55. Középfokút követő, de nem felsőfokú oktatás (rövidebb, 0,5–2 éves képzések)
 1. Nem veszi figyelembe
 2. Kismértékben veszi figyelembe
 3. Mérsékelten veszi figyelembe
 4. Széleskörűen veszi figyelembe
 5. Nagymértékben veszi figyelembe
 Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns

N

em

56. B szintű felsőfokú oktatás (3–4 éves szakképzések és szakmai képzések)
 1. Nem veszi figyelembe
 2. Kismértékben veszi figyelembe
 3. Mérsékelten veszi figyelembe
 4. Széleskörűen veszi figyelembe
 5. Nagymértékben veszi figyelembe
 Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns
57. A szintű felsőfokú oktatás (3-8 éves egyetemi képzések vagy kutatás)
 1. Nem veszi figyelembe
 2. Kismértékben veszi figyelembe
 3. Mérsékelten veszi figyelembe
 4. Széleskörűen veszi figyelembe
 5. Nagymértékben veszi figyelembe

Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns
Egészségügyi szolgáltatás
Hogyan értékeli az LMBT-közösség egészségügyi ágazatot érintő helyzetét?
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58. Értékelje az egészségügyi dolgozók LMBT-közösség különleges igényeihez való,
általános hozzáállását (pl. mesterséges megtermékenyítést kérő leszbikusok vagy
azonos nemű partner rokonként, illetve családtagként való elismerése)!
 1. Kedvezőtlen hozzáállás
 2. Inkább kedvezőtlen hozzáállás
 3. Mérsékelt hozzáállás
 4. Inkább kedvező hozzáállás
 5. Kedvező hozzáállás
 Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns
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59. Értékelje az egészségügyi dolgozók HIV-fertőzött, illetve AIDS-ben szenvedő
meleg férfiakhoz való, általános hozzáállását!
 1. Kedvezőtlen hozzáállás
 2. Inkább kedvezőtlen hozzáállás
 3. Mérsékelt hozzáállás
 4. Inkább kedvező hozzáállás
 5. Kedvező hozzáállás
 Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns
Vallás
Értékelése szerint mennyire ismerik el a történelmi egyházak az LMBT-közösséget?

em
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60. Az országomban az azonos nemű partnerkapcsolatot a következők
szankcionálják vagy ismerik el (pl. saját feltételei szerint engedélyezi-e és
érvényesnek tekinti-e valamely vallás) (több válasz lehetséges):

Az országom nemzeti vallása

Az országomban gyakorolt egyéb vallások

Nem tudja/Nem releváns

N

Sport
Az LMBT-közösség helyzetének értékelése a sport területén
61. Értékelése szerint az LMBT-személyek mennyire vállalhatják nyíltan az
amatőr sport szintjén szexuális irányultságukat?
 1. Nem lehetséges
 2. Kevéssé lehetséges
 3. Mérsékelten lehetséges
 4. Inkább nagyon lehetséges
 5. Nagyon lehetséges

Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns

62. Értékelése szerint az Ön országában mennyire fogadják el a nyíltan LMBTszemélyeket a sport területén?

158








fo
rd
ítá
s



1. Egyáltalán nem /kismértékben fogadják el
2. Kismértékben fogadják el
3. Mérsékelten fogadják el
4. Inkább nagymértékben fogadják el
5. Nagymértékben elfogadják
Nem tudja
Nem alkalmazandó/Nem releváns

Média
Értékelje, hogy az állami média (televízió, újságok, állami műsorszórók weboldalai,
internet stb.) hogyan kezeli az LMBT-közösséget!
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63. Értékelése szerint általánosságban hogyan kezeli a média az LMBTközösséget?
 1. Kedvezőtlenül
 2. Inkább kedvezőtlenül
 3. Semlegesen
 4. Inkább kedvezően
 5. Kedvezően

Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns

em
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64. Értékelése szerint a média az árnyalt bemutatással ellentétben mennyire alkot
sablonos képet az LMBT-közösségről?
 1. Durván sablonos képet mutat
 2. Valamelyest sablonos képet mutat
 3. Egyenlő mértékben mutat sablonos és árnyalt képet
 4. Valamelyest árnyalt bemutatás
 5. Árnyalt bemutatás

Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns

N

Transznemű személyekkel kapcsolatos kérdések
A transznemű személyek helyzetének értékelése
65. Értékelése szerint mennyire tud a lakosság a transznemű emberekről?
 1. Semennyire /kismértékben
 2. Inkább kismértékben
 3. Mérsékelten
 4. Inkább nagymértékben
 5. Széleskörűen

Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns
66. Értékelése szerint mennyire tud a hatóság a transznemű emberekről?
 1. Semennyire /kismértékben
 2. Inkább kismértékben
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3. Mérsékelten
4. Inkább nagymértékben
 5. Széleskörűen

Nem tudja
Nem alkalmazandó/Nem releváns
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67. Ön szerint mennyire fontos, hogy a hatóságok különös figyelmet szenteljenek a
társadalmi kirekesztés szempontjából a transznemű embereknek?
 1. Nem fontos
 2. Valamelyest fontos
 3. Meglehetősen fontos
 4. Fontos
 5. Nagyon fontos

Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns
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68. Értékelése szerint milyen mértékű megkülönböztetés éri a transznemű
embereket az LMBT-közösségen belül?
 1. Nagymértékű
 2. Inkább nagymértékű
 3. Közepes
 4. Inkább kismértékű
 5. Semmilyen/kismértékű

Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns

N

em

69. Értékelése szerint mennyire terjed ki a szervezete munkája a transzneműekre
mint elkülönült alcsoportra?
 1. Semmilyen mértékben
 2. Kismértékben
 3. Valamelyest
 4. Meglehetős mértékben
 5. Nagymértékben

Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns
A szervezete homofóbiával és megkülönböztetéssel kapcsolatos munkája
A cél az, hogy adatokat gyűjtsünk arról, milyen munka folyik Európában a homofóbiára
és a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetésre vonatkozóan.

70. Rendelkezik-e szervezete az LMBT-személyekre vonatkozó, jelenlegi
tényállásról szóló, írott beszámolóval vagy jelentéssel?

Igen

Nem

Nem tudja
 Nem alkalmazandó/Nem releváns
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71. Kérjük, jelöljön meg néhány olyan területet, amellyel az írott beszámolókban
foglalkozott!

Közvélemény

Munkaerőpiac

Etnikai kisebbségek

Családi és szociális kérdések

Gyülekezési szabadság

Büntetőjog

Gyűlöletből fakadó bűnözés

Oktatás

Egészségügyi szolgáltatás

Sport

Média

Transznemű személyekkel kapcsolatos kérdések

Egyéb (adja meg a többi érintett területet)

íte

tt

72. Ha lehetséges, említsen meg néhányat az említett területekről szóló beszámolók
vagy jelentések címei közül!

Írja be a szöveget
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73. Ha tud, említsen meg példát a szervezete által vagy a szervezetén belül
folytatott, helyes gyakorlatra (pl. a közalkalmazottak képzése kisebbségi témákban
vagy megkülönböztetés-ellenes kezdeményezések témájában, beleértve a szexuális
irányultságot is)! Ha nincsen megjegyzése, hagyja üresen a helyet!

Írja be a szöveget

em

74. Az alábbiakban megjegyzéseket fűzhet további, kifejezetten az Ön országát
érintő LMBT-közösséget érő megkülönböztetés témájához. Ha nincsen
megjegyzése, hagyja üresen a helyet!

Írja be a szöveget
[Csak civil szervezet vagy egyenlő bánásmód hatóság válaszoljon]

N

75. A DIHR és a COWI március–április folyamán látogatást kíván tenni Önöknél.
Kérjük, tüntesse fel alább, ha van olyan téma, amelyet fel szeretne vetni, és meg
szeretne velünk vitatni!

Írja be a szöveget
76. Az alábbiakban fűzhet további megjegyzéseket a kérdőívhez:

Írja be a szöveget

Kérjük, hogy a válaszok elmentéséhez és a kérdőív bezárásához kattintson a „Tovább”
gombra!
Köszönjük, hogy részt vett a felmérésben!
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