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Homofobia i dyskryminacja z powodu
orientacji seksualnej i tożsamości płciowej w
państwach członkowskich UE

Tł
u

m

ac

ze

ni

e

Część II Sytuacja społeczna

UWAGA: Dane i informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały
dostarczone przez COWI i Duński Instytut Praw Człowieka. Za wnioski i opinie
odpowiada FRA.
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Zastrzeżenie:
W przypadku pytań dotyczących niniejszego tłumaczenia
należy zwrócić się do wersji angielskiej, która jest
autentyczną i oficjalną wersją dokumentu.
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Więcej informacji o Unii Europejskiej można znależć w portalu Europa (http://europa.eu).
FRA – Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej
Schwarzenbergplatz 11 – 1040 Wiedeń – Austria
Tel. +43 158030-0 – faks +43 158030-699
info@fra.europa.eu – fra.europa.eu
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Powielanie do celów niekomercyjnych jest dozwolone pod warunkiem podania źródła informacji.
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W dniu 18 grudnia 2008 r. w trakcie obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ
przedstawiono zdecydowane w swojej wymowie oświadczenie przygotowane
przez Francję i Holandię z poparciem sześćdziesięciu sześciu krajów z całego
świata. W oświadczeniu wezwano do powszechnej dekryminalizacji
homoseksualizmu i potępiono łamanie praw człowieka ze względu na
orientację seksualną lub tożsamość płciową.
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W Unii Europejskiej artykuł 13 Traktatu WE zakazuje wszelkich form
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, a Karta praw podstawowych
Unii Europejskiej jest pierwszą międzynarodową kartą praw człowieka
zawierającą w sposób jednoznaczny sformułowanie „orientacja seksualna”.
Opublikowana w czerwcu 2008 r. analiza prawna wykazała, że 18 państw
członkowskich zapewnia już dość kompleksową ochronę przed dyskryminacją
ze względu na orientację seksualną, a w lipcu 2008 r. Komisja Europejska
wystąpiła z propozycją wzmocnienia ochrony przed wszelkimi przejawami
dyskryminacji w całej UE.
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Sytuacja społeczna jest jednak niepokojąca. Na przestrzeni ostatnich lat w
państwach członkowskich miał miejsce szereg zdarzeń, takich jak
wprowadzenie zakazu marszów gay pride, używanie przez polityków mowy
nienawiści i nietolerancyjne wypowiedzi przywódców religijnych, które
wzbudziły niepokój i wywołały nową debatę na temat skali homofobii i
dyskryminacji lesbijek, gejów oraz osób biseksualnych i transpłciowych w Unii
Europejskiej. Wydarzenia te doprowadziły do przyjęcia w 2005 r. przez
Parlament Europejski rozporządzenia potępiającego homofobię i
dyskryminację ze względu na orientację seksualną.
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Dwa lata później, latem 2007 r., Parlament Europejski zwrócił się do nowo
utworzonej Agencji Praw Podstawowych o opracowanie kompleksowego
sprawozdania porównawczego przedstawiającego sytuację dotyczącą
homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną we wszystkich
państwach członkowskich UE. Agencja przeprowadziła zatem w latach 2007–
2008 szeroko zakrojony projekt badawczy uwzględniający aspekty prawne i
społeczne.
To kompleksowe sprawozdanie, składające się z dwóch części, tj. analizy
prawnej i społecznej, zostało przedłożone Parlamentowi Europejskiemu i
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w
celu wykazania potrzeby podjęcia działań na rzecz zapewnienia poszanowania,
ochrony i promowania podstawowych praw osób LGBT w całej UE.
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Podstawę analizy społecznej zawartej w tej publikacji stanowią dane i
informacje kontekstowe zawarte w sprawozdaniach krajowych wszystkich
państw członkowskich UE. Unikalny materiał zebrano w toku
przeprowadzonych w terenie rozmów z organizacjami pozarządowymi LGBT,
organami ds. równości i władzami publicznymi we wszystkich państwach
członkowskich UE oraz badań ankietowych przeprowadzonych wśród
zainteresowanych stron. Nowe dane w połączeniu ze szczegółową analizą
dostępnych badań akademickich i badań Eurobarometru umożliwiły
opracowanie drugiej części tego sprawozdania, będącej kompleksową analizą
społeczną, która stanowi uzupełnienie sporządzonej przez FRA analizy prawnej
opublikowanej w czerwcu 2008 r.
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Analiza wykazała, że obecna sytuacja lesbijek, gejów oraz osób biseksualnych i
transpłciowych w zakresie praw człowieka nie jest zadowalająca. Wiele osób
LGBT doświadcza dyskryminacji, zastraszania i nękania, a co bardziej
niepokojące, odnotowano także przypadki przemocy fizycznej. W szkołach
używa się obraźliwych słów pod adresem gejów i lesbijek. Nękanie w miejscu
pracy to niekiedy codzienność. Partnerzy często nie mają możliwości
zabezpieczenia siebie nawzajem, jaką daje zalegalizowanie związku. W
domach spokojnej starości świadomość potrzeb osób LGBT jest nikła. W takiej
sytuacji sposobem na przetrwanie jest „wtopienie się w tłum”. Taki stan rzeczy
jest nie do przyjęcia w Unii Europejskiej, której fundament stanowią zasady
równego traktowania i prawodawstwo antydyskryminacyjne.
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Jakie należy podjąć kroki?
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Skuteczne zwalczanie przypadków łamania praw podstawowych wymaga
przede wszystkim zdecydowanego zaangażowania politycznego na rzecz zasad
równego traktowania i niedyskryminacji. Przywódcy polityczni na szczeblu
krajowym i UE muszą zająć zdecydowane stanowisko przeciw homofobii i
dyskryminacji osób LGBT, przyczyniając się tym samym do pozytywnej
zmiany postaw i zachowań społecznych.
Po drugie, konieczne jest dobre rozeznanie w sytuacji, oparte na rzetelnych
danych stanowiących podstawę przy opracowywaniu polityki i podejmowaniu
działań w oparciu o fakty. Niniejsze badanie stanowi ważny pozytywny krok w
tym kierunku. W wielu państwach członkowskich organy ds. równości i inne
wyspecjalizowane organy muszą jednak jeszcze opracować mechanizmy
gromadzenia danych, wspierać badania naukowe i aktywnie zachęcać osoby
LGBT do zgłaszania przypadków dyskryminacji.
Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia o Agencji Praw Podstawowych opinie
zawarte w tym sprawozdaniu są niezbędną pomocą dla instytucji UE i państw
członkowskich i dostarczają wiedzy fachowej podczas podejmowania przez nie
środków lub działań w dziedzinach należących do ich kompetencji.
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Na zakończenie chciałbym podziękować za włożoną pracę pracownikom
Agencji: Caroline Osandern – kierownikowi projektu z Duńskiego Instytutu
Praw Człowieka, Mikaelowi Kellerowi – kierownikowi projektu oraz
konsultantowi COWI Madsowi Tedowi Drud-Jensenowi.
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Morten Kjaerum
Dyrektor, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej
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Zasada równego traktowania jest jedną z podstawowych wartości Unii
Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej jest pierwszym
międzynarodowym instrumentem dotyczącym praw człowieka wyraźnie
zakazującym w art. 21 ust. 1 dyskryminacji ze względu na „orientację
seksualną”:
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„Zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na płeć, rasę, kolor skóry,
pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub
światopogląd, opinie polityczne lub wszelkie inne, przynależność do
mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub
orientację seksualną”.

ac

ze

ni

e

ni

ez
w

Aż do traktatu z Amsterdamu działania prawne UE w tej kwestii były
ukierunkowane na zapobieganie dyskryminacji ze względu na narodowość i
płeć. Na mocy art. 13 wspomnianego traktatu Wspólnota otrzymała nowe
uprawnienia do zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę
lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek
lub orientację seksualną. W rezultacie przyjęto dwie nowe dyrektywy
dotyczące niedyskryminacji: dyrektywę wprowadzającą w życie zasadę
równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne i
dyrektywę ustanawiającą ogólne warunki ramowe równego traktowania w
zakresie zatrudnienia i pracy. Ochronę przed dyskryminacją ze względu na
orientację seksualną zapewnia jednak tylko dyrektywa w sprawie równego
traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy.
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W czerwcu 2007 r. Parlament Europejski zwrócił się do Agencji Praw
Podstawowych
o
przygotowanie
kompleksowego
sprawozdania
porównawczego przedstawiającego sytuację dotyczącą homofobii i
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w krajach członkowskich
UE w celu wsparcia prowadzonej w ramach Komisji Wolności Obywatelskich,
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego dyskusji na
temat potrzeby przyjęcia dyrektywy obejmującej wszystkie rodzaje
dyskryminacji wyszczególnione w art. 13 Traktatu WE we wszystkich
sektorach określonych w dyrektywie 2000/43/WE wprowadzającej w życie
zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub
etniczne. Te sektory to edukacja, zabezpieczenie społeczne, opieka zdrowotna,
a także dostęp do towarów i usług.
W odpowiedzi na tę prośbę Agencja opracowała i rozpoczęła w grudniu 2007 r.
realizację dużego projektu złożonego, zgodnie z jego interdyscyplinarną
metodyką społeczno-prawną, z dwóch części. Pierwszą część, opublikowaną w
czerwcu 2008 r., stanowi kompleksowa prawna analiza porównawcza sytuacji
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w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Powstała ona w oparciu o 27
krajowych badań prawnych obejmujących wszystkie państwa członkowskie UE
i sporządzonych zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi przekazanymi przez
FRA. Druga część, czyli niniejsza publikacja, jest kompleksową społeczną
analizą porównawczą, która powstała w oparciu o dane dostępne w całej Unii
Europejskiej, a także badania w terenie składające się z wywiadów i dyskusji
przy okrągłym stole z właściwymi kluczowymi podmiotami przeprowadzone
przez Duński Instytut Praw Człowieka (DIHR) i międzynarodową firmę
konsultingową COWI.
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Pełna lista kwestii poruszonych w niniejszym sprawozdaniu to
„homofobia, transfobia i dyskryminacja ze względu na
orientację seksualną, tożsamość płciową i manifestację płci”.
Definicje wszystkich powyższych pojęć znajdują się w części
„Wyjaśnienie terminów i pojęć” w części „Wprowadzenie”. W
celu zachowania przejrzystości tekstu wszystkie powyższe
terminy wykorzystywane były niekiedy w pełnym brzmieniu.
Jednak w celu zwiększenia czytelności w niektórych częściach
sprawozdania użyto skróconych form, tj. „homofobia” i
„dyskryminacja ze względu na orientację seksualną”, z
założeniem, że obejmują one wszystkie powyższe obszary
tematyczne i przez to nie wymagają wyjaśnień; także termin
„homofobia i zagadnienia powiązane” był niekiedy
wykorzystywany na określenie pozostałych kwestii.

m

1. Kluczowe ustalenia
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Obecna sytuacja społeczna lesbijek, gejów oraz osób biseksualnych i
transpłciowych (LGBT) stanowi problem dla Unii Europejskiej. Osoby te
doświadczają dyskryminacji, zastraszania i nękania w całej UE. Przybiera to
często formę poniżających wypowiedzi, wyzwisk i obelg lub obraźliwych
sformułowań, a także, co bardziej niepokojące, przemocy słownej i fizycznej.
Jak pokazały wyniki badania dotyczącego dyskryminacji przeprowadzonego
przez Eurobarometr w lipcu 2008 r., średnio ponad połowa obywateli UE
uważa, że dyskryminacja ze względu na orientację seksualną jest powszechna
w ich kraju.
Badanie wykazało także, że w codziennym życiu osoby LGBT doświadczają
homofobii – irracjonalnego strachu przed homoseksualizmem oraz lesbijkami,
gejami i osobami biseksualnymi i niechęci do nich, co ma podłoże w
uprzedzeniach. W podobny sposób osoby transpłciowe doświadczają
transfobii.
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Dyskryminacja, homofobia i transfobia wpływają na życie i decyzje osób
LGBT we wszystkich sferach życia społecznego. Od wczesnych lat szkolnych,
słysząc obraźliwe słowa pod swoim adresem, geje i lesbijki uczą się bycia
„niewidzialnymi”; często doświadczają nękania i dyskryminacji w miejscu
pracy; w wielu krajach nie mogą umocnić związku przez jego zalegalizowanie;
rzadko są pozytywnie przedstawiani w mediach; poszukując leczenia dla siebie
lub partnera, boją się ujawnić w środowisku, w którym za standard uznawany
jest heteroseksualizm; w domach spokojnej starości zrozumienie i świadomość
ich potrzeb należy do rzadkości. Jeżeli są uchodźcami ubiegającymi się o azyl z
powodu prześladowań w państwie trzecim ze względu na orientację seksualną
lub tożsamość płciową, często nie wierzy się im lub, co gorsza, po prostu
odmawia azylu, nawet jeżeli w kraju, z którego uciekli, homoseksualizm jest
przestępstwem.
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Strach przed dyskryminacja, homofobią i transfobią przyczynia się do tego, że
w wielu częściach Europy i w wielu kręgach społecznych osoby LGBT stają się
„niewidzialne”. Dla wielu osób taka strategia jest sposobem na przetrwanie, co
wynika z przeświadczenia o istniejącym zagrożeniu dyskryminacją. Przyczynia
się to do stosunkowo niskiej liczby zgłoszeń dotyczących dyskryminacji ze
względu na orientację seksualną, tożsamość płciową lub manifestację płci w
całej UE w porównaniu z liczbą zgłoszeń dotyczących dyskryminacji z innych
powodów.
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Niektóre różnice między państwami członkowskimi
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W wielu państwach członkowskich podstawowe prawo do wolności
zgromadzeń jest naruszane przez władze publiczne lub za sprawą ataków
kontrdemonstrantów. Tego rodzaju zdarzenia odnotowano w pięciu państwach
członkowskich (Bułgaria, Estonia, Łotwa, Polska i Rumunia). Ponadto w wyżej
wspomnianych państwach i w sześciu innych państwach członkowskich
(Bułgaria, Czechy, Włochy, Cypr, Węgry i Malta) wezwania do zwiększenia
praw osób LGBT nieodmiennie spotykają się z negatywną reakcją ze strony
niektórych polityków i przedstawicieli instytucji lub grup religijnych.
Jednak w innych państwach członkowskich w obchodach wydarzeń typu
parady gay pride oprócz organizacji LGBT brali również udział ministrowie
rządów, partie polityczne, a niekiedy także organizacje religijne: w 2008 r. w
Holandii w Canal Pride w Amsterdamie udział wzięło trzech ministrów
reprezentujących rząd i burmistrz Amsterdamu. W Austrii w paradzie Pride
2008, która zgromadziła 120 000 uczestników, wziął udział organ ds. równości
Wiednia; w Szwecji minister ds. Unii Europejskiej dokonał otwarcia EuroPride
2008 w Sztokholmie, w której wzięło udział ponad 80 000 uczestników, w tym
szwedzki Kościół luterański; w Hiszpanii w paradzie Pride 2008 w Madrycie
wziął udział minister ds. równości i setki tysięcy uczestników z całej Europy;
we Francji w paradzie Gay Pride w Paryżu w 2008 r. uczestniczyło ponad pół
miliona osób, w tym burmistrz Paryża.

9

an

e

Kolejna kwestia, którą poruszono już w analizie prawnej przeprowadzonej
przez FRA, dotyczy różnic między państwami członkowskimi w zakresie praw
związków partnerskich. Czternaście państw członkowskich (Austria, Bułgaria,
Cypr, Estonia, Grecja, Węgry, 1 Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Malta, Polska,
Rumunia i Słowacja) nie przyznaje osobom LGBT żadnych praw partnerskich,
zaś trzy państwa członkowskie (Belgia, Holandia i Hiszpania) zagwarantowały
parom tej samej płci pełne prawo do zawierania małżeństw. Brak praw
partnerskich oznacza, że pary tej samej płci nie mają dostępu do szeregu praw i
przywilejów, z których korzystają pary mieszane.
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Główne różnice między państwami członkowskimi dotyczą także nastawienia
opinii publicznej do osób LGBT i kwestii z nimi związanych. Badanie
Eurobarometru z 2006 r. dotyczące dyskryminacji pokazało, że zdecydowana
większość mieszkańców Holandii (82%), Szwecji (71%) i Danii (69%) popiera
związki małżeńskie między osobami tej samej płci, podczas gdy w Rumunii
oraz na Łotwie i Cyprze odsetek ten wynosi jedynie odpowiednio 11%, 12% i
14%. Ponadto, podczas gdy w Holandii 91% mieszkańców nie miało nic
przeciw posiadaniu sąsiada o orientacji homoseksualnej, w Rumunii liczba ta
wynosiła tylko 36% mieszkańców. Jeżeli chodzi o dotyczące dyskryminacji
badanie Eurobarometru z 2008 r., przeprowadzone z użyciem
dziesięciostopniowej „skali komfortu”, jego wyniki były zbliżone: Szwedzi
(9,5), Holendrzy i Duńczycy (9,3) zajęli najwyższe miejsce na „skali
komfortu”, a znacznie niższy stopień komfortu odnotowano wśród
mieszkańców Bułgarii (5,3), Łotwy (5,5) i Litwy (6,1).
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Niektóre różnice w obrębie państw członkowskich

Tł
u

m

ac

ze

Należy również wspomnieć o różnicach w obrębie państw członkowskich,
które ujawniło badanie Eurobarometru. Dotyczą one: (1) części społeczeństwa
negatywnie nastawionego do osób LGBT (np. starsi bardziej niż młodzi,
mężczyźni bardziej niż kobiety, osoby z niższym poziomem wykształcenia
bardziej niż osoby z wyższym poziomem wykształcenia); (2) sytuacji, w
których osoby LGBT postrzegane są zazwyczaj bardziej negatywnie (np.
opiekują się dziećmi lub uczą je; bliscy krewni wywołują bardziej wrogie
reakcje niż przyjaciele i lekarze); oraz (3) osób w największym stopniu
narażonych na przestępstwa z nienawiści i zastraszanie (np. młodzi bardziej niż
starsi).
Nastawienie do osób LGBT
Jak wykazało badanie Eurobarometru, nastawienie do osób LGBT różni się
znacznie w poszczególnych państwach członkowskich UE w zależności od
kontekstu, w jakim umieszczane są osoby LGBT. Najbardziej pozytywne
nastawienie odnotowano w przypadku pytań dotyczących sąsiedztwa z osobą o
1

Węgry przyjęły ustawę zezwalającą na legalizację związków osób tej samej płci, która jednak
została uchylona przez węgierski Trybunał Konstytucyjny w grudniu 2008 r.
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orientacji homoseksualnej. Natomiast najbardziej negatywne nastawienie — w
przypadku pytań o adopcję dzieci przez osoby o orientacji homoseksualnej.
W krajach, w których ustawodawstwo zapewnia znaczną ochronę praw osób
LGB, w tym prawo do legalizacji związku, ogólne nastawienie do osób LGB
jest zazwyczaj bardziej pozytywne.

an

e

Nastawienie do osób transpłciowych jest znacznie bardziej negatywne w
porównaniu z nastawieniem do lesbijek, gejów i osób biseksualnych.

ow

Przestępstwa z nienawiści i mowa nienawiści
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Przestępstwa z nienawiści o podłożu homofobicznym w różny sposób
wpływają na osoby LGBT. Najczęstszym przejawem nienawiści jest agresja
słowna, do której dochodzi zazwyczaj w miejscach publicznych. Młodzi ludzie
częściej padają ofiarami napaści (w tym zastraszania w szkołach) niż inne
grupy wiekowe, natomiast lesbijki i kobiety biseksualne częściej niż geje i
mężczyźni biseksualni stają się ofiarami napaści na tle seksualnym lub napaści
w miejscach niepublicznych. Sprawcami są zazwyczaj grupy młodych
mężczyzn. W ostatnich latach odnotowano kilkanaście przypadków napaści na
osoby transpłciowe ze skutkiem śmiertelnym.
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Podobnie jak w przypadku innych przestępstw z nienawiści, niedoszacowanie
danych spowodowane niezgłaszaniem wszystkich przypadków jest główną
cechą przestępstw o podłożu homofobicznym i transfobicznym. Większość
państw członkowskich nie dysponuje niezbędnymi narzędziami do zgłaszania
tego typu przypadków na policję, takimi jak formularze zgłaszania przestępstw
przez ofiary lub osoby trzecie oraz zapewnienie wsparcia składającym
zeznania. W większości państw członkowskich funkcjonariusze policji nie
posiadają odpowiedniego przeszkolenia z zakresu rozpoznawania i
podejmowania odpowiednich działań w przypadku przestępstw z nienawiści.
Niedoszacowanie danych jest także spowodowane tym, że większości osób
LGBT, które padły ofiarą przestępstwa, niechętnie ujawnia swoją tożsamość
płciową, co wynika często z braku zrozumienia dla ich sytuacji lub
odpowiedniego przeszkolenia policji z zakresu udzielania wsparcia ofiarom
tego typu przestępstw. Niedoszacowanie stanowi poważny problem, ponieważ
sprawia, że oficjalne dane nie odzwierciedlają pełnej skali problemu. Ponadto
w całej UE przeprowadza się niewiele badań dotyczących liczby, charakteru,
sprawców i ofiar przestępstw z nienawiści o charakterze homofobicznym lub
transfobicznym.
W niektórych państwach członkowskich problemem są ataki na obiekty
związane ze społecznością LGBT. Zdarzały się przypadki niszczenia siedzib
organizacji pozarządowych LGBT i podpalania miejsc spotkań, a także
przypadki dotkliwego nękania i napaści na klientów.
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Mowa nienawiści wobec osób LGBT ma miejsce, oprócz innych obszarów
aktywności społecznej, podczas debat politycznych dotyczących praw osób
LGBT lub podczas kontrdemonstracji w trakcie publicznych wydarzeń LGBT,
takich jak parady gay pride. W mediach pojawiają się wypowiedzi
wpływowych polityków i osobistości religijnych mające homofobiczną
wymowę. W swoich wypowiedziach przedstawiają oni często osoby LGBT
jako wynaturzone, chore, zboczone, związane z przestępczością, niemoralne i
mające destabilizujący wpływ na społeczeństwo.
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Możliwość umieszczania tekstów o charakterze mowy nienawiści w Internecie
budzi szczególny niepokój. Podczas badań w terenie organizacje pozarządowe
LGBT i krajowe organy ds. równości podkreśliły, że charakter Internetu
utrudnia zidentyfikowanie sprawcy i wniesienie przeciwko niemu oskarżenia.

yf

Wolność zgromadzeń

e
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Osoby LGBT korzystały z przysługującego im prawa do wolności zgromadzeń,
walcząc z homofobią i organizując kampanie na rzecz praw osób LGBT —
zwłaszcza podczas parad gay pride oraz podobnych zgromadzeń i wydarzeń. W
ostatnich latach zakazy i utrudnienia administracyjne były przyczyną
problemów z organizowaniem legalnych i pokojowych demonstracji LGBT w
Estonii, Polsce, Rumunii, Bułgarii oraz na Łotwie i Litwie, przy czym
organizacje pozarządowe LGBT we wspomnianych państwach członkowskich,
z wyjątkiem Litwy, zdołały później przeprowadzić demonstracje.
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W niektórych państwach członkowskich władze publiczne nie zdołały, lub nie
były skłonne, zapewnić uczestnikom demonstracji LGBT ochrony przed
atakami ze strony kontrdemonstrantów. W ciągu pięciu ostatnich lat tego typu
ataki miały miejsce w Szwecji, Estonii, Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii,
we Włoszech oraz na Łotwie i Węgrzech. Tego typu zdarzeniom często
towarzyszą publiczne wypowiedzi o charakterze homofobicznym oraz mowa
nienawiści.

Tł
u

W niektórych państwach członkowskich organizacje pozarządowe LGBT miały
również problemy z wynajęciem lokali w celu zorganizowania wydarzeń
kulturalnych i politycznych, a organizatorzy debat publicznych z udziałem
LGBT — z uzyskaniem dostępu do miejsc, w których odbywają się wydarzenia
polityczne i kulturalne.
Rynek pracy
„Niewidzialność” osób LGBT i stosunkowo niska liczba odnotowywanych
skarg sprawiają, że prawdziwa skala homofobii, transfobii i dyskryminacji ze
względu na orientację seksualną i tożsamość płciową jest trudna do określenia.
Powszechny brak świadomości praw, jak również niechęć osób LGBT do
ujawnienia swojej orientacji seksualnej, tożsamości płciowej lub manifestacji
płciowej w otwartym postępowaniu sądowym może stanowić częściowe
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wytłumaczenie tego zjawiska. Jednak z badania i sprawozdań organizacji
samorządowych wynika, że homofobia i dyskryminacja wobec osób LGBT w
miejscu pracy przybiera często różne formy: bezpośredniej dyskryminacji,
nękania, zastraszania, wyśmiewania i wykluczenia z życia towarzyskiego.
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Wielu miejsc pracy nie można uznać za „bezpieczne” dla pracowników LGBT.
Mimo iż dane różnią się w zależności od kraju, z badań i rozmów
przeprowadzonych w terenie wynika, że większość osób LGBT na ogół
niechętnie ujawnia swoją orientację seksualną w miejscu pracy.
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Negatywne doświadczenia z przeszłości, strach przed dyskryminacją, ryzyko
utraty pracy i jakość środowiska pracy wpływają na to, czy osoba LGBT
zdecyduje się na otwartość. Istnieją jednak dowody, że decyzja o nieujawnianiu
orientacji seksualnej może w negatywny sposób wpływać na stan zdrowia i
samopoczucie pracowników LGBT.
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Równe traktowanie i polityka różnorodności w miejscu pracy oraz decydująca
rola kierownictwa we wprowadzaniu tego rodzaju polityki mają decydujący
wpływ na to, czy osoby LGBT będą postrzegały miejsce pracy jako bezpieczne
i otwarte. Jak wynika z doświadczeń, skuteczne ustawodawstwo dotyczące
równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy daje osobom LGBT
prawo do wnoszenia formalnych skarg w przypadku dyskryminacji.

e

Szkolnictwo
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W całej UE odnotowuje się przypadki zastraszania i nękania osób LGBT w
środowisku szkolnym. Werbalna homofobia i transfobia jest zjawiskiem
częstym, a słowo „gej” jest powszechnie używane w negatywnych kontekstach.
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Zastraszanie i nękanie ma poważne konsekwencje dla młodzieży LGBT,
ponieważ wpływa na wyniki osiągane w nauce i na samopoczucie. Tego
rodzaju doświadczenia mogą prowadzić do marginalizacji społecznej, słabej
kondycji zdrowotnej lub przerwania nauki. Z dostępnych badań i rozmów
przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi LGBT wynika, że w całej
UE władze szkolne poświęcają zbyt mało uwagi zjawisku homofobii i
zastraszania osób LGBT. Badania wykazały także, że nauczycielom brak
wiedzy, motywacji, umiejętności i narzędzi do rozpoznawania i walki z tego
rodzaju problemami.
Kolejny problem podniesiony przez organizacje pozarządowe dotyczy
niewidoczności oraz braku przedstawicielstwa i pozytywnego wizerunku osób
LGBT w szkolnictwie w większości państw członkowskich UE, co powoduje
brak świadomości, uwrażliwienia i zrozumienia, przyczyniając się w ten
sposób do izolacji społecznej uczniów LGBT. Nauczyciele nie mają zazwyczaj
odpowiedniego przeszkolenia, przygotowania lub chęci do omawiania kwestii
tożsamości i orientacji płciowej.
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Opieka zdrowotna

e

Niektóre wyniki badań wskazują, że osoby LGBT doświadczają dyskryminacji
w kontaktach ze służbą zdrowia. Jednym z negatywnych doświadczeń jest
określanie ich orientacji seksualnej jako zaburzenia lub choroby. Trudno jest
jednak określić rzeczywistą skalę dyskryminacji, jakiej osoby LGBT
doświadczają w kontaktach ze służbą zdrowia, ponieważ z reguły ukrywają one
swoją orientację seksualną.
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Badania i wywiady przeprowadzane w terenie pokazują zarówno pozytywne,
jak i negatywne reakcje ze strony personelu medycznego po ujawnieniu przez
osoby LGBT orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. Negatywne
nastawienie wobec osób LGBT lub obawa przed zetknięciem się z tego typu
nastawieniem może powodować, że część osób LGBT rezygnuje z poszukania
pomocy medycznej.
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Co więcej, ogólny stan zdrowia osób LGBT jest bardzo niepokojący. Aktualne
badania wskazują na związek między homofobią, transfobią, nękaniem i
marginalizacją a ogólnym gorszym stanem zdrowia psychicznego i fizycznego
osób LGBT. Organizacje pozarządowe LGBT i władze publiczne zwracały
uwagę na wyższe wskaźniki słabego zdrowia psychicznego, samobójstw i
uzależnień w przypadku osób LGBT.
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Instytucje religijne
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Podsumowując, brak uznania partnera tej samej płci jako „osoby bliskiej”
stwarza trudności w zakresie dostępu do informacji i podejmowania decyzji
dotyczących zdrowia i leczenia partnera, jak również utrudnia odwiedziny w
szpitalu.
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Reakcje instytucji religijnych wobec osób LGBT i ich praw są zróżnicowane.
W wielu państwach członkowskich przedstawiciele kościołów aktywnie
uczestniczą w debatach politycznych dotyczących praw osób LGBT, często
agitują i przeprowadzają kampanie przeciw przyjęciu tego typu praw. Grupy
religijne organizują również czasami kampanie przeciw wydarzeniom LGBT.
Jako pracodawcy, instytucje religijne działały niekiedy na niekorzyść
pracowników
LGBT,
wykorzystując
luki
w
ustawodawstwie
antydyskryminacyjnym.
Z drugiej strony istnieją przykłady instytucji i organizacji religijnych, które
stawiają sobie za cel otwarcie na osoby LGBT.
Sport
Przejawy homofobii widoczne są w sporcie, a otwartość w kwestii orientacji
seksualnej stanowi poważne wyzwanie dla sportowców LGBT. Homofobia
przybiera różne formy, zarówno w wśród fanów, jak i sportowców, a
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wypowiedzi o charakterze homofobicznym mają na celu ośmieszenie
przeciwników lub sędziów.

e

Kluczowym ustaleniem dotyczącym sportu jest znacząca „niewidzialność”
osób LGBT. Uważa się, że osoby LGBT mają mniejsze szanse na wybicie się
w sporcie, co spowodowane jest ryzykiem nękania, homofobii lub odrzucenia
przez członków drużyny.
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Organizacje pozarządowe LGBT w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii zauważyły, że
stowarzyszenia sportowe, jeżeli chodzi o zapobieganie dyskryminacji,
przywiązują niewielką wagę do zjawiska homofobii, zwłaszcza w porównaniu
z działaniami podejmowanymi w celu zwalczania rasizmu w sporcie.
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Media

ez
w

er

yf

W niektórych państwach członkowskich w mediach nadal zdarzają się
przypadki wypowiedzi o charakterze homofobicznym, a homoseksualność jest
w dalszym ciągu – w mniejszym lub większym stopniu – przedmiotem tabu. W
całej UE zauważalna jest „nieobecność” osób LGBT w mediach, przy czym
geje są bardziej widoczni niż lesbijki i osoby transpłciowe.
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Media tworzą różnego rodzaju stereotypy na temat osób LGBT.
Wykorzystywanie ilustracji z podtekstem erotycznym w artykułach
dotyczących tematów o ogromnym znaczeniu dla osób LGBT skutkuje
uprzedzeniami i wzmacnia pogląd, że orientacja seksualna dotyczy jedynie
aktywności seksualnej i preferencji seksualnych. Dziennikarze w całej UE
odnieśliby wyraźną korzyść z lepszego zrozumienia zagadnień dotyczących
osób LGBT, co pozwoliłoby im na ukazywanie tych kwestii w sposób rzetelny
i wyważony.
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Istnieją jednak dowody na to, że sytuacja powoli ulega zmianie, a niektóre
badania ujawniły wzrost zainteresowania tą tematyką w mediach w całej UE, z
uwzględnieniem bardziej otwartego i rzetelnego spojrzenia na osoby LGBT i
związane z nimi kwestie.
Azyl

Mimo iż wszystkie państwa członkowskie uznają prześladowanie ze względu na
orientację seksualną i tożsamość płciową za zasadny powód do udzielenia
azylu, w wielu państwach członkowskich procedury ubiegania się o azyl
pozostają niejasne.
Starając się o azyl, osoby LGBT napotykają szczególne przeszkody w związku
z trudnością w ujawnianiu władzom publicznym informacji dotyczących
kwestii intymnych, związanych z seksualnością i będących tematami tabu.
Ponadto personel i techniki prowadzenia przesłuchań często nie uwzględniają
tego rodzaju trudności. Wiedza dotycząca sytuacji osób LGBT w ich krajach
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pochodzenia, na podstawie której władze podejmują decyzje dotyczące statusu
uchodźcy, jest często szczątkowa.

e

Wielu osobom LGBT odmówiono udzielenia azylu, ponieważ poddano w
wątpliwość ich homoseksualność, albo ponieważ uznano, że będą w stanie żyć
anonimowo w kraju pochodzenia (tj. nie ujawniając swojej tożsamości płciowej
lub orientacji seksualnej).
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Osoby LGBT ubiegające się o azyl i przebywające w ośrodkach detencyjnych
nie posiadają wystarczających informacji, przez co mogą doświadczać izolacji
społecznej i nadużyć z powodu swojej orientacji seksualnej lub tożsamości
płciowej.
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Dyskryminacja z wielu przyczyn jednocześnie
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Osoby LGBT nie stanowią jednolitej grupy i mogą być narażone na
dyskryminację z dwóch lub więcej przyczyn jednocześnie. Dyskryminacja i
wykluczenie mogą być spotęgowane w przypadku osób niepełnosprawnych,
starszych lub pochodzących z mniejszości religijnych/etnicznych, jednocześnie
należących do grupy LGBT.
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Mniejszości etniczne są narażone na dyskryminację ze względu na orientację
seksualną lub tożsamość płciową w obrębie swoich społeczności oraz na
dyskryminację na tle rasowym lub etnicznym w społeczności LGBT.
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Nastawienie m.in. opiekunów i członków społeczności LGBT wobec
niepełnosprawnych osób LGBT może przybrać formę „aseksualizacji”. Co
więcej, obiekty, bary i miejsca spotkań LGBT, do których dostęp jest
utrudniony, stanowią fizyczną przeszkodę dla niepełnosprawnych osób LGBT
pragnących uczestniczyć w życiu społeczności LGBT.
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Niektóre osoby LGBT przebywające w placówkach opieki i domach opieki dla
osób w podeszłym wieku borykają się z problemem izolacji społecznej i
stereotypowego postrzegania ze strony personelu i innych mieszkańców.
Osoby transpłciowe
Osoby transpłciowe to takie, których tożsamość płciowa nie jest zgodna z płcią
biologiczną, oraz takie, które próbują manifestować swoją tożsamość płciową
w sposób niezgodny z płcią biologiczną. Dotyczy to również osób, które
przyjmują wizerunek sprzeczny z oczekiwaniami w zakresie roli płciowej
wynikającej z ich płci biologicznej, co przejawia się zarówno w stroju,
dodatkach, kosmetykach, jak i modyfikacjach części ciała. Są to m.in. osoby
transpłciowe, które funkcjonują między płcią męską i żeńską, osoby
transseksualne, transwestyci i crossdresserzy.
Osoby transpłciowe doświadczają transfobii i dyskryminacji ze względu na
tożsamość płciową i jej manifestację, niekoniecznie z powodu orientacji
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seksualnej. Osoby transpłciowe mogą być heteroseksualne, homoseksualne lub
biseksualne.
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Dyskryminacja osób transpłciowych dotyczy wszystkich obszarów zbadanych
na potrzeby tego sprawozdania; w odniesieniu do tych osób przestępstwa z
nienawiści i mowa nienawiści są wyjątkowo rozpowszechnione.
Dyskryminacja w służbie zdrowia i zatrudnieniu jest bardziej widoczna.
Badania pokazują, że osoby transpłciowe częściej spotkają się z negatywnym
nastawieniem niż osoby LGBT.
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Opinie
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e

Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady 168/2007, Agencji Praw
Podstawowych Unii Europejskiej powierza się zadanie formułowania opinii z
przeznaczeniem dla instytucji Unii Europejskiej i państw członkowskich. W
świetle ustaleń niniejszej analizy społecznej, Agencja sformułowała
następujące opinie, oprócz zawartych w analizie prawnej.
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1. FRA z zadowoleniem przyjęła wniosek Komisji Europejskiej z dnia 2 lipca
2008 r. dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady
równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd,
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną 2. Nowa dyrektywa
rozszerzyłaby zakres obowiązywania obecnego prawa UE, które zakazuje
dyskryminacji z powodów wspomnianych powyżej, ale tylko w obszarze
zatrudnienia, pracy i kształcenia zawodowego. Agencja jest zdania, że zmiany
zaproponowane w projekcie sprawozdania Parlamentu Europejskiego z dnia 14
stycznia 2009 r. wprowadzają kolejne ulepszenia we wniosku Komisji 3.
Wzmocnienie procesu wdrażania prawodawstwa antydyskryminacyjnego
„Na rzecz
zwiększenie
właściwymi
państwach

ni

e

ni

2. Rozpoczęta w 2003 r. kampania Komisji Europejskiej
różnorodności — przeciwko dyskryminacji", mająca na celu
świadomości, powinna być dalej wzmacniania oraz powiązana z
działaniami rządu i społeczeństwa obywatelskiego w
członkowskich.
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3. Komisja Europejska powinna rozważyć wzmożenie wysiłków w celu
skutecznej wymiany modeli dobrej praktyki z państwami członkowskimi
podczas wprowadzania unijnego prawodawstwa antydyskryminacyjnego, w
szczególności poprzez EQUINET — europejską sieć krajowych organów ds.
równości.
4. Zachęca się państwa członkowskie, które powołały organy ds. równości do
rozważenia możliwości rozszerzenia zakresu ich kompetencji o dyskryminację
ze względu na orientację seksualną i przyznanie odpowiednich środków w celu
2

3

Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego
traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub
orientację seksualną {SEC(2008) 2180}{SEC(2008) 2181} /*COM/2008/0426 wersja
ostateczna - CNS 2008/0140 */dostępne pod adresem http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0426:EN:HTML (20.1.2009)
Parlament Europejski, Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw
Wewnętrznych, 2008/0140(CNS)
14.1.2009, projekt sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie
wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, dostępny pod adresem
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&language=E
N&reference=PE418.014 (20.1.2009)
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zapewnienia zarówno prawnego, jak i psychospołecznego wsparcia ofiarom
dyskryminacji.

e

5. Zachęca się państwa członkowskie do opracowania lub wzmocnienia już
rozpoczętych kampanii na rzecz zwiększenia świadomości dotyczących kwestii
związanych z osobami LGBT. Organizacje LGBT powinny uczestniczyć w
planowaniu i wdrażaniu tego rodzaju projektów na zasadzie tworzenia
stabilnych partnerstw opartych na współpracy wielu podmiotów.
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6. Zachęca się państwa członkowskie do opracowania lub wzmacniania
istniejących inicjatyw szkoleniowych i informacyjnych, kierowanych w
szczególności do urzędników państwowych wszystkich szczebli i
poruszających tematy związane z osobami LGBT oraz zasadami i obowiązkami
dotyczącymi równego traktowania i niedyskryminacji określonymi w
prawodawstwie krajowym, prawie UE i międzynarodowych instrumentach
ochrony praw człowieka (w tym w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka), przy
jednoczesnym uczestnictwie organizacji LGBT w planowaniu i realizacji tego
rodzaju działań.
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7. Zachęca się państwa członkowskie do przeprowadzenia audytu w zakresie
różnorodności i opracowania polityki w zakresie równego traktowania i
różnorodności w odniesieniu do wszelkich przejawów dyskryminacji na
wszystkich szczeblach administracji publicznej w celu zapewnienia przykładu
„najlepszej praktyki” innym pracodawcom.

ze

Zwalczanie przestępstw z nienawiści
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8. Państwa członkowskie powinny rozważyć opracowanie prostych i
obszernych operacyjnych definicji przestępstw z nienawiści do ogólnego
wykorzystania w przypadku zgłaszania tego typu przestępstw i w
ewidencjonowaniu przestępstw przez policję, jak również skutecznych narzędzi
w celu ułatwienia zgłaszania przypadków przestępstw, takich jak formularze do
samodzielnego zgłoszenia przestępstwa i zgłoszenia przez osoby trzecie, dzięki
którym istnieje możliwość dokonania zgłoszenia w miejscach innych niż
posterunek policji.
9. Państwa członkowskie powinny podjąć działania praktyczne mające na celu
podniesienie świadomości organów ścigania w zakresie kwestii związanych z
osobami LGBT i zapewnienie odpowiedniego przeszkolenia funkcjonariuszy
policji w celu podejmowania skutecznych działań w przypadku przestępstw z
nienawiści, zwłaszcza w odniesieniu do wsparcia dla ofiar i systematycznego
rejestrowania przestępstw. W tym względzie istnieje możliwość wykorzystania
szeroko zakrojonych prac OBWE w zakresie przestępstw z nienawiści i
przewodnika opracowanego przez ILGA-Europe dotyczącego monitorowania i
zgłaszania przypadków homofobii i transfobii.
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10. Państwa członkowskie powinny zadbać, aby standardy dotyczące
przeprowadzania dochodzeń przez funkcjonariuszy organów ścigania w
przypadku przestępstw o charakterze homofobicznym nie odbiegały od
standardów przyjętych w przypadku innych przestępstw. Zacieśnienie
współpracy za pośrednictwem np. partnerstw opartych na współpracy wielu
podmiotów, przy aktywnym uczestnictwie organizacji LGBT, zwłaszcza w
zakresie wspierania ofiar, przyczyni się do usprawnienia działań policji poprzez
zbudowanie zaufania niezbędnego do zwiększenia sprawozdawczości w
zakresie przestępstw o charakterze homofobicznym.

ow

Ochrona prawa do wolności zgromadzeń
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11. Państwa członkowskie, a w szczególności władze lokalne i regionalne,
powinny wspierać organizacje LBGT w ich dążeniach do organizowania
znaczących wydarzeń, takich jak parady gay pride, które poszerzają
świadomość społeczną w kwestiach dotyczących osób LGBT oraz stanowią dla
nich źródło siły; wsparcie takie powinno polegać na zapewnianiu środków oraz
ochrony przed kontrdemonstracjami o charakterze homofobicznym,
szczególnie w przypadkach, gdy organizacje takie nie są wspierane finansowo
ani w żaden inny sposób przez państwo.
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12. Państwa członkowskie, a w szczególności władze lokalne i regionalne,
powinny mieć na uwadze zalecenie 211 (2007) Kongresu Władz Lokalnych i
Regionalnych Rady Europy 4 dotyczące wolności słowa i zgromadzeń gejów,
lesbijek, osób biseksualnych i transpłciowych, wzywające między innymi do:
stosowania (mających się ukazać) „Wytycznych dotyczących wolności
organizowania pokojowych zgromadzeń”, sporządzonych przez panel
ekspertów OBWE/ODIHR ds. wolności zgromadzeń; szczegółowego badania
wszystkich spraw dotyczących aktów przemocy lub przypadków mowy
nienawiści podczas wydarzeń LGBT lub związanych z LGBT; pozytywnych
działań, mających na celu zapewnienie skutecznej realizacji zasady wolności
słowa i zgromadzeń na szczeblu państwowym, lokalnym i regionalnym zgodnie
z wymogami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; konsultowania z
grupami LGBT wszelkich środków prawnych naruszających wolność słowa i
zgromadzeń.
Ulepszanie procedur i warunków azylowych
13. Państwa członkowskie powinny opracować ścisłe kryteria i wytyczne
dotyczące postępowania wobec osób LGBT ubiegających się o azyl oraz
traktowania kwestii orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej w trakcie
procedury ubiegania się o azyl. W tym zakresie władze mogą się kierować
Wytycznymi UNHCR odnośnie do ubiegania się o azyl ze względu na

4

Dostępne pod adresem:
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1099699&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&Bac
kColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864 (5.2.2009)
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orientację seksualną i tożsamość płciową 5 opublikowanymi 21 listopada 2008
r.

e

14. Państwa członkowskie powinny dopilnować, aby urzędnicy zajmujący się
imigrantami LGBT i osobami LGBT ubiegającymi się o azyl rozumieli kwestie
związane z orientacją seksualną i tożsamością płciową i przeszli odpowiednie
szkolenie przygotowujące do postępowania z takimi osobami.
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15. Państwa członkowskie powinny zwrócić szczególną uwagę na specyficzne
potrzeby i problemy osób LGBT przebywających w ośrodkach detencyjnych.
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Zapewnienie równego traktowania na rynku pracy
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16. Partnerzy społeczni powinni ułatwiać osobom LGBT aktywny udział w
swoich organizacjach oraz zachęcać pracodawców z sektora prywatnego i
publicznego do przyjmowania i stosowania polityki promującej różnorodność i
równe traktowanie w miejscu pracy.
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Zapewnienie równego traktowania w opiece medycznej

ni

17. Państwa członkowskie powinny zachęcać stosowne organizacje i instytucje
do uwzględniania perspektywy osób LGBT w krajowych badaniach stanu
zdrowia ludności.
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18. Państwa członkowskie powinny wspólnie z przedstawicielami służby
zdrowia i organizacji LGBT przeanalizować sytuację dostępu do opieki
zdrowotnej oraz szczególnych kwestii dotyczących osób LGBT, przede
wszystkim możliwość otrzymywania statusu „osoby bliskiej”. W tym
względzie taka współpraca różnych podmiotów ułatwiłaby powstawanie
nurtów polityki ukierunkowanych na zapewnienie wysokiej jakości opieki
zdrowotnej odpowiadającej specyficznym potrzebom osób LGBT.
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19. Państwa członkowskie powinny także zapewnić informowanie i szkolenie
medycznego i niemedycznego personelu zakładów opieki zdrowotnej w
kwestiach różnorodności i etyczności, w celu zwiększenia świadomości w
kwestiach dotyczących osób LGBT oraz polepszenia jakość usług im
świadczonych.
20. Państwa członkowskie powinny zapewnić prawo do świadomej zgody
odnośnie do procedur medycznych, którym poddawane są dzieci
interseksualne. Stowarzyszenia medyczne powinny dopilnować, aby ich
członkowie byli dobrze poinformowani o bieżących trendach w dziedzinach
etyki, terapii oraz opieki nad osobami interseksualnymi.

5

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Wytyczne UNHCR odnośnie do
ubiegania się o azyl ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, 21.11.2008,
dostępne pod adresem: http://www.unhcr.org/refworld/docid/48abd5660.html (5.2.2009)
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21. Zachęca się państwa członkowskie do uwzględnienia sytuacji oraz
specyficznych problemów starszych osób LGBT w ramach działań i polityki na
rzecz polepszenia jakości życia osób starszych.
Zapewnienie równego traktowania i uczestnictwa w sporcie
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22. Zachęca się państwa członkowskie do współpracy z organizacjami
sportowymi i fanklubami w walce z homofobicznymi aktami i mową
nienawiści oraz do pomagania im w tworzeniu kampanii mających na celu
zwiększenie świadomości i wprowadzaniu zasady „zerowej tolerancji dla
aktów nienawiści”.
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23. Organizacje i instytucje sportowe powinny rozważyć opracowanie
programów zwiększających wiedzę o kwestiach dotyczących osób LGBT dla
pracowników, trenerów i sportowców, jak również opracować politykę
różnorodności, w szczególności politykę dotyczącą molestowania seksualnego
na tle orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.
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24. Organizacje i instytucje sportowe powinny podjąć niezbędne działania w
celu zapewnienia, aby sportowcy oraz trenerzy LGBT mogli czuć się
bezpiecznie, według potrzeb wyrażając otwarcie swoją tożsamość seksualną
bez lęku przed negatywnymi konsekwencjami.
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25. Organizacje i instytucje sportowe powinny dopilnować, aby orientacja
seksualna oraz tożsamość płciowa trenerów i sportowców nie była czynnikiem
decydującym o ich przyjęciu do drużyny lub na posadę trenera czy też o
przyznaniu nagrody.

ac

Poprawa obrazu w mediach
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26. Media zachęca się do włączenia do swoich kodeksów dobrej
praktyki/dobrego postępowania odniesienia do osób LGBT oraz kwestii z tymi
osobami związanych oraz zapewnienia dziennikarzom formalnych i
nieformalnych szkoleń w zakresie różnorodności, które pomogą zwiększyć
wiedzę o kwestiach związanych z osobami LGBT i unikać mowy nienawiści.
Przydatne wytyczne w tym zakresie można znaleźć w „Poradniku na temat
mowy nienawiści” 6 opublikowanym przez Radę Europy.
Zapewnienie równego traktowania i dostępu do edukacji
27. Komisja Europejska powinna rozważyć zastosowanie otwartej metody
koordynacji, aby ułatwić wymianę dobrych praktyk dotyczących strategii i
polityki obniżania wskaźnika przerywania nauki i marginalizacji społecznej
młodzieży LGBT w wyniku nękania, dyskryminacji i wykluczenia
społecznego.
6

Anne Weber (2009), Manuel sur le discourse de haine, Rada Europy
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28. Komisja Europejska powinna również rozważyć zastosowanie otwartej
metody koordynacji w celu ułatwienia wymiany praktyk i strategii
opracowanych w państwach członkowskich, które przyjęły w zakresie
szkolnictwa strategie dostosowane do osób LGBT, takich jak Irlandia, Szwecja
czy Wielka Brytania.
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29. Państwa członkowskie powinny dopilnować, aby szkoły tworzyły
atmosferę bezpieczeństwa, wsparcia i pewności dla młodzieży LGBT, walcząc
z piętnowaniem i marginalizacją homoseksualności oraz odmiennej tożsamości
płciowej. Władze szkolne powinny zastosować w tym względzie konkretne
strategie walki z nękaniem, jasno dając do zrozumienia, że nie będą tolerowane
żadne przypadki używania wyzwisk, zastraszania czy nękania na tle
homofobicznym. Należy również zapewnić dostęp do mechanizmów wsparcia
dla młodych ludzi identyfikujących się jako LGB.
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30. Państwa członkowskie powinny dopilnować, aby programy nauczania w
szkołach nie pomijały kwestii związanych z orientacją seksualną oraz by osoby
LGBT były przedstawiane z szacunkiem i godnością zgodnie z podstawowymi
wartościami Unii Europejskiej dotyczącymi równego traktowania,
niedyskryminacji oraz poszanowania różnorodności. W związku z tym władze
szkolne powinny rozszerzać formalne i nieformalne składniki programów
nauczania z zakresu praw człowieka w oparciu o wydany przez Radę Europy
podręcznik o prawach człowieka „Kompas”.
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Poszerzanie wiedzy poprzez badania i gromadzenie danych
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31. Zachęca się Komisję Europejską do promowania badań dotyczących
kwestii związanych z osobami LGBT w ramach siódmego programu ramowego
na rzecz badań i rozwoju technologicznego (2007-2013) w programie nauk
społeczno-ekonomicznych i humanistycznych oraz do rozważenia stworzenia
specjalnej dziedziny badań skupiających się na osobach LGBT i
transpłciowości w ramach ósmego programu ramowego (2014-2020) w
programie nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych. Należy
zauważyć, że ponieważ badania kwestii LGBT mogą nie uwzględniać
zagadnień transpłciowości, nie powinno się ignorować kwestii specyficznych
dla tego obszaru np. uznania płci).
32. Państwa członkowskie powinny zachęcać do podejmowania jakościowych i
ilościowych badań dotyczących dyskryminacji na tle orientacji seksualnej,
tożsamości płciowej i manifestacji płci we wszystkich sferach życia oraz
dotyczących zakresu, charakteru, przyczyn i skutków homofobii i transfobii i
odpowiednio je finansować.
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„Poszanowanie praw osób, niezależnie od ich orientacji
seksualnej, jest jednym z głównych kryteriów poszanowania praw
człowieka w ogóle (…) przede wszystkim należy dalej walczyć w
każdy możliwy sposób ze stereotypami i uprzedzeniami. Uważam,
że homofobia to szczególnie odrażająca i nieuzsadniona forma
uprzedzenia”.

e

Wprowadzenie
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Vladimír Špidla, Komisarz UE ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i
Równości Szans 7
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„Mówi się czasami, że aby chronić prawa lesbijek, gejów oraz
osób biseksualnych i transpłciowych (LGBT) należy ustanowić
nowe prawa. To nieporozumienie. Powszechna deklaracja praw
człowieka i przyjęte traktaty stanowią, że prawa człowieka dotyczą
każdego i że nikt nie powinien być z nich wykluczony.”

ac

Thomas Hammarberg, Komisarz Rady Europy ds. Praw Człowieka 8
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Gromadzenie obiektywnych i wiarygodnych danych na temat homofobii,
transfobii i dyskryminacji jest decydujące dla zrozumienia i ochrony praw osób
LGBT. Po raz pierwszy w Unii Europejskiej zgromadzono i przeanalizowano
dane i informacje pochodzące z wyników różnych badań dotyczących kwestii
związanych z osobami LGBT w oparciu o przegląd literatury, kwestionariusze,
sprawozdania krajowe 9 zrealizowane przez krajowe instytuty badawcze,
rozmowy z krajowymi organami ds. równości, organizacjami pozarządowymi
oraz władzami publicznymi we wszystkich 27 państwach członkowskich oraz o
7

8

9

Przemówienie Komisarza Vladimíra Špidli na międzynarodowej konferencji na temat praw
osób LGBT w Montrealu, dostępne pod adresem: http://www.ilgaeurope.org/Europe/News/International-Conference-on-LGBT-Rights-Montreal/Speech-byCommissioner-Vladimir-Spidla-at-the-international-conference-on-LGBT-rights-in-Montreal
(4.1.2009)
Viewpoint 2008, dostępne pod adresem:
http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/080514_en.asp (14.8.2008)
Sprawozdania krajowe zamówione przez DIHR i COWI są udostępnione przez FRA dla
zapewnienia przejrzystości. Interpretacje i opinie pochodzą od autorów i nie muszą
odzwierciedlać stanowiska lub opinii FRA.
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wyniki dwóch spotkań okrągłego stołu z udziałem ekspertów z organizacji
LGBT działających w zakresie społeczeństwa obywatelskiego.

•

Przestępstwa z nienawiści i „mowa nienawiści”

•

Wolność zgromadzeń

•

Rynek pracy

•

Kształcenie

•

Zdrowie

•

Instytucje religijne

•

Sport

•

Media

•

Azyl

•

Dyskryminacja z wielu przyczyn jednocześnie
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Nastawienie wobec osób LGBT
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Część zasadnicza tego sprawozdania jest uporządkowana tematycznie i
obejmuje następujące zagadnienia szczegółowe i przekrojowe:

Tł
u

m

ac

Transfobia i dyskryminacja ze względu na tożsamość płciową oraz manifestację
płci są stałym elementem tego sprawozdania, zaś bardziej szczegółowe kwestie
są omówione w oddzielnej części.
Każda część zawiera dane i informacje pochodzące z konsultacji z
zainteresowanymi stronami (pozarządowymi organizacjami LGBT, władzami
publicznymi i krajowymi organami ds. równości), kwestionariuszy i
sprawozdań krajowych przygotowanych przez krajowe instytuty badawcze, jak
również inne dane i informacje. Lista krajowych instytutów badawczych
znajduje się w załączniku 1.
W każdej części wyszczególniono najważniejsze kwestie, uzupełniając je
przykładami z badań, ankiet, oficjalnych danych lub pojedynczych przypadków
z różnych państw członkowskich, które należy traktować jako ilustrację
ogólnych tendencji i warunków dla osób LGBT w poszczególnych państwach
członkowskich, jak również w całej UE.
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Raport opisuje główne aspekty sytuacji społecznej w kontekście praw i ochrony
przed dyskryminacją, doświadczanie homofobii, transfobii i dyskryminacji
przez osoby LGBT oraz wpływ tych zjawisk na ich życie. W tym sensie
sprawozdanie rozwija i uzupełnia kompleksową analizę prawną opublikowaną
wcześniej. 10 Razem dostarczają one niezbędnych dowodów, na których FRA
opiera swoje opinie w kwestii walki ze zdiagnozowanymi problemami.
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Wyjaśnienie terminów i pojęć
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FRA prowadzi prace dotyczące dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub
pochodzenie, religię lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek lub orientację
seksualną oraz dyskryminacji osób należących do mniejszości oraz ze względu
na dowolną kombinację tych przyczyn (dyskryminacja z wielu przyczyn
jednocześnie) w oparciu o unijne i międzynarodowe standardy mające na celu
walkę z dyskryminacją, zachęcanie do równego traktowania oraz
zagwarantowanie podstawowych praw. Standardy te zawierają definicje,
terminy oraz pojęcia, które tworzą ramy metodyki gromadzenia i analizy
danych przez FRA.
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Dyskryminacja 11 to mniej przychylne traktowanie pewnych osób lub grup w
porównaniu z innymi z powodu różnych czynników, w tym orientacji
seksualnej (dyskryminacja bezpośrednia) lub sytuacja, w której pozornie
neutralny przepis może doprowadzić do niekorzystnego traktowania grup lub
osób wynikającego z tych samych przyczyn dyskryminacji, chyba że jest
obiektywnie uzasadniony (dyskryminacja pośrednia) 12. Nękanie uważa się za
formę dyskryminacji, jeżeli ma miejsce niepożądane zachowanie spowodowane
dowolną z przyczyn, a jego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby
i stworzenie atmosfery zastraszenia, wrogości, poniżenia, upokorzenia lub
obrażania. Nękanie może mieć charakter jednorazowy lub składać się z kilku
zdarzeń w pewnym okresie czasu. Może mieć różne formy, takie jak: groźby,
zastraszanie lub słowne obelgi czy też niepożądane uwagi lub żarty na temat
orientacji seksualnej, tożsamości płciowej lub manifestacji płci 13.
Za przestępstwo z nienawiści wobec osób LGBT uważa się każde
przestępstwo, w tym przestępstwa przeciwko osobom lub mieniu, kiedy ofiara,
obiekt lub cel przestępstwa zostały wybrane na podstawie rzeczywistego lub

10

11

12
13

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2008), Homofobia i dyskryminacja ze
względu na orientację seksualną w państwach członkowskich UE: Część 1 – Analiza prawna,
FRA 2008
Definicja dyskryminacji – bezpośredniej i pośredniej – stosowana jest zgodnie z dyrektywą
ramową w sprawie dyskryminacji; dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r.
ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy.
Zob. http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/faq/faq1_en.htm
Zob. http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/faq/faq1_en.htm (12.8.2008)
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domniemanego kontaktu, powiązania,
członkostwa w grupie LGBT 14.

przynależności,

wsparcia

lub
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Akt nienawiści to każde zdarzenie, atak lub czyn – niezależnie od tego, czy jest
on uznany przez krajowe prawo za przestępstwo, czy nie – przeciwko osobom
lub mieniu, dotyczący ofiary, obiektu lub celu wybranego na podstawie
rzeczywistego lub domniemanego kontaktu, powiązania, przynależności,
wsparcia lub członkostwa w grupie LGBT. Termin ten obejmuje szereg
przejawów nietolerancji, od mało szkodliwych incydentów spowodowanych
uprzedzeniem po czyny przestępcze. 15
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Mowa nienawiści oznacza publiczne wypowiedzi, które rozpowszechniają,
propagują lub usprawiedliwiają nienawiść, dyskryminację i wrogość wobec
mniejszości albo podżegają do tych uczuć— na przykład wypowiedzi
przywódców politycznych lub religijnych pojawiające się w prasie lub
Internecie. Nie istnieje jedna, ogólnie przyjęta definicja. Zgodnie z zaleceniem
Komitetu Ministrów Rady Europy z 1997 r. 16 termin ten „oznaczał będzie
każdą formę wypowiedzi, która rozpowszechnia, podżega, propaguje lub
usprawiedliwia nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy
nienawiści oparte na nietolerancji, włączając w to nietolerancję wyrażaną w
formie agresywnego nacjonalizmu lub etnocentryzmu, dyskryminacji lub
wrogości wobec mniejszości, migrantów, lub osób wywodzących się ze
społeczności imigrantów". W swoim orzecznictwie Europejski Trybunał Praw
Człowieka stosuje ten termin, nie przyjmując dokładnej definicji, wobec każdej
formy wypowiedzi, która rozpowszechnia, podżega, propaguje lub
usprawiedliwia nienawiść opartą na nietolerancji, w tym nietolerancji religijnej.
Rada Europy wprowadziła w listopadzie 2008 r. podręcznik dotyczący mowy
nienawiści 17, w którym zaznaczono, że chociaż Europejski Trybunał Praw
Człowieka nie miał jeszcze do czynienia z takim przypadkiem, wypowiedzi
homofobiczne również powinny być traktowane jako mowa nienawiści.
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W sprawozdaniu użyte są też pewne pojęcia, które nie zostały jeszcze
zdefiniowane przez UE lub międzynarodowe akty ustanawiające standardy, w
związku z czym nie mają one mocy prawnej:

14

Definicja w oparciu o: OBWE/ODIHR (2008), „Hate Crimes in the OSCE Region - Incidents
and Responses. Annual Report for 2007”; definicja OBWE/ODIHR jest również stosowana
przez Radę Europy
15
Definicja w oparciu o: OBWE/ODIHR (2008), „Hate Crimes in the OSCE Region - Incidents
and Responses. Annual Report for 2007”
16
W oparciu o definicję zawartą w rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw
członkowskich dotyczącej mowy nienawiści, nr R (97) 20
17
Więcej informacji pod adresem:
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=PR799(2008)&Language=lanEnglish&Ver=original&Sit
e=DC&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BA
CE (3.2.2009)
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Orientacja seksualna to zdolność do rozwinięcia głębokiego uczuciowego,
emocjonalnego i seksualnego pociągu oraz intymnych i seksualnych związków
z osobami innej płci lub tej samej płci lub różnych płci. 18
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Homoseksualność i biseksualność w kontekście akademickim lub politycznym
są często, razem z transpłciowością, włączane w zakres wspólnych terminów
„ludzie LGBT” i „osoby LGBT” – lesbijki, geje oraz osoby biseksualne i
transpłciowe. Osoby te stanowią heterogeniczną grupę, która na arenie
społecznej i politycznej – na szczeblu lokalnym i międzynarodowym – jest
często przedstawiana pod wspólnym szyldem LGBT.
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Transseksualistą jest osoba, która woli inną płeć niż płeć, z którą się urodziła i
w ramach manifestacji tego odczuwa potrzebę fizycznej ingerencji w swoje
ciało, np. poprzez kurację hormonalną lub operację.
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Osoby transpłciowe to osoby, których tożsamość płciowa jest sprzeczna z
płcią, z którą się urodziły oraz osoby, które chcą manifestować swoją płciowość
w sposób sprzeczny z płcią, z którą się urodziły. Osoby takie potrzebują, wolą
lub chcą poprzez ubiór, dodatki, kosmetyki lub modyfikację ciała, prezentować
się w sposób odmienny od oczekiwań wobec roli płciowej wynikającej z płci, z
którą się urodzili. Należą do nich, między innymi, osoby transgenderowe, które
funkcjonują między pomiędzy płcią męską i żeńską, osoby transseksualne,
transwestyci i crossdresserzy. 19
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Crossdresser/transwestyta to osoba, która regularnie, chociaż nie zawsze,
przebiera się w ubrania kojarzone głównie z płcią przeciwną do tej, z którą się
urodziła.
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Manifestację płci można określić jako sposób, w jaki każdy człowiek wyraża
siebie w kontekście płci – innymi słowy sposób, w jaki wszyscy ludzie
wyrażają siebie w ramach różnych możliwości oferowanych przez spektrum
płci, takich jak męskość, kobiecość, androgyniczność itd. 20 Manifestacja płci
odnosi się do widocznych aspektów tożsamości płciowej danej osoby (takich
jak wygląd, ubiór, sposób mówienia i zachowanie) 21. W niniejszym
sprawozdaniu manifestacja płci odnosi się szczególnie do tych osób, które
przekraczają klasyczną, dwubiegunową linię płci – na przykład, mężczyźnicrossdresserzy mają męską tożsamość płciową, ale manifestują swoją
Zasady Yogyakarty dotyczące stosowania międzynarodowego prawa w zakresie praw
człowieka w stosunku do orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, dostępne pod adresem:
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.htm (22.11.2008)
19
Definicja w oparciu o Transgender Europe, dostępne pod adresem:
http://www.transgendereurope.org/viewpage.php?page_id=8 (20.9.2008)
Słowo „transpłciowość” również pojawia się w niniejszym sprawozdaniu i odnosi się do
tożsamości transpłciowej lub jej wyrażania.
20
Cabral, M. International Gay and Lesbian Human Rights Commission: Gender Expression and
Human Rights, http://www.iglhrc.org/files/iglhrc/program_docs/GEHR%20E.doc (17.12.2008)
21
Gender Expression Toolkit Ending Discrimination on the Basis of Gender Expression,
http://www.gillfoundation.org/usr_doc/2008Gender_Expression_Toolkit.pdf (17.12.2008)
18
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kobiecość, przebierając się czasami za kobiety i przyjmując kobiecą mowę ciała
i manifestację roli społecznej. 22
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Tożsamość płciowa odnosi się do głębokiego, wewnętrznego i indywidualnego
odczuwania płci, które może, ale nie musi odpowiadać płci, z którą taka osoba
się urodziła, w tym do osobistego odczuwania ciała (które może prowadzić do
modyfikacji wyglądu zewnętrznego lub funkcji ciała poprzez zabiegi medyczne,
operacje lub inne sposoby, jeśli dana osoba tak postanowi) oraz innych form
manifestacji płci, w tym ubioru, sposobu mówienia i zachowania 23. Tożsamość
płciowa nie jest tożsama z orientacją seksualną, a osoby transpłciowe mogą
identyfikować się jako osoby heteroseksualne, biseksualne lub homoseksualne.
Kwestie dotyczące osób transpłciowych powinno się zatem traktować jak
kwestie dotyczące płci, a nie orientacji seksualnej.
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Heteronormatywność sprawia, że heteroseksualizm wydaje się logiczny,
naturalny i uprzywilejowany. Bazuje na założeniu, że każdy jest „z natury”
heteroseksualny i że heteroseksualność jest stanem idealnym, nadrzędnym
wobec homoseksualności i biseksualności 24. Heteroseksizm można
zdefiniować jako dyskryminację osób homoseksualnych podkreślającą
wyższość osób heteroseksualnych, opierającą się na założeniu, że
heteroseksualność jest jedynym „normalnym” stylem życia. Przykładami
„heteroseksistowskej” dyskryminacji osób LGBT mogą być przypadki
dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej, zgodne z definicjami zawartymi w
antydyskryminacyjnych dyrektywach unijnych.
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Dyskryminacja z wielu przyczyn jednocześnie to dyskryminacja, która
wynika jednocześnie z kilku niezależnych powodów. Dyskryminacja
krzyżowa oznacza sytuację, kiedy kilka przyczyn dyskryminacji
występujących i oddziałujących na siebie jednocześnie w taki sposób, że stają
się nierozłączne 25.

22

Tł
u

m

Homofobia to irracjonalny lęk i niechęć do homoseksualności oraz do lesbijek,
gejów i osób biseksualnych (osób LGB) wynikający z uprzedzenia 26.

Mustola, K. „Outline results of a questionnaire targeted at gender minorities” w J. Lehtonen
oraz K. Mustola „Straight people don’t tell, do they ...?”: Negotiating the boundaries of
sexuality and gender at work” Ministerstwo Pracy, Finlandia, 2004.
23
Zasady Yogyakarty dotyczące stosowania międzynarodowego prawa w zakresie praw
człowieka w stosunku do orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, dostępne pod adresem:
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.htm (22.11.2008)
24
W oparciu o: L. Berlant, M. Warner (1998) “Sex in Public”, w Critical Inquiry, 24, 2. T.
Rosenberg (2002) Queerfeministisk Agenda, Stockholm: Arena. RFSL (2007) Open Up Your
Workplace: Challenging Homophobia and Hetero-normativity.
25
Komisja Europejska (2007) „Tackling Multiple Discrimination. Practices, policies and laws”,
dostępne pod adresem:
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/stud/multdis_en.pdf
(12.9.2008)
26
Ta definicja wykorzystuje definicję Parlamentu Europejskiego w sprawie homofobii w Europie
(P6_TA(2006)0018 (PE 368.248))
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Transfobię można opisać jako irracjonalny lęk przed zachowaniem
niezgodnym z płcią i transgresją płciową, czyli jak lęk lub niechęć wobec
męskich kobiet, zniewieściałych mężczyzn, crossdresserów, osób
transgenderowych lub transseksualnych i innych osób, które nie pasują do
istniejących stereotypów płciowych dotyczących ich płci biologicznej. Użycie
słowa „fobia” w tym kontekście nie sugeruje, że osoby transfobiczne lub ofiary
transfobii cierpią z powodu jakiś zaburzeń 27.
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Dyskryminacja odczuwana lub subiektywna to subiektywne odczucie bycia
dyskryminowanym, które niekoniecznie musi oznaczać dyskryminację w sensie
prawnym. 28.

yf

ik

Metodyka
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Niniejsza analiza jest oparta na materiale wyjściowym zgromadzonym na
podstawie źródeł wtórnych i badań w terenie, a następnie poddanym
weryfikacji i analizie.
Przegląd literatury

ze

Sprawozdania krajowe
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Badanie rozpoczęło się od szczegółowego przeglądu odpowiedniej literatury.
Ułatwiło to późniejsze opracowanie wytycznych dla badań w terenie oraz
sprawozdań krajowych.
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Sprawozdanie socjologiczne dotyczące obecnej sytuacji zostało zlecone
niezależnym ekspertom w każdym państwie członkowskim, którym
dostarczono obszerne informacje kontekstowe, oficjalne statystyki oraz
informacje dotyczące badań naukowych i innych badań.
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Elektroniczna ankieta dla stron zainteresowanych
Pozarządowe organizacje LGBT, krajowe organy ds. równości i władze
publiczne wzięły udział w elektronicznej ankiecie, której celem było poznanie
„opinii stron zainteresowanych” dotyczącej sytuacji społecznej. Rozesłano 343
kwestionariusze. 84 z nich wypełniono w całości, 132 częściowo (w sumie
216), a 127 nie wypełniono wcale. Odpowiedzi dostarczają cennych informacji
które pomogą lepiej zrozumieć główne obszary zainteresowania kluczowych
zainteresowanych stron w całej Unii Europejskiej.
27

28

Hill, D, Willoughby, B. (2005) The Development and Validation of the Genderism and
Transphobia Scale, in Sex Roles, t. 53, nr 7-8, październik 2005., Holandia: Springer
E. Olli, B. K. Olsen (red.) (2005) Towards Common Measures for Discrimination: Exploring
possibilities for combining existing data for measuring ethnic discrimination, Duński Instytut
Praw Człowieka
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Praca w terenie
Aby uzupełnić dane zgromadzone dzięki sprawozdaniom krajowym oraz
ankiecie elektronicznej, w całej Unii Europejskiej przeprowadzono
szczegółowe wywiady z przedstawicielami pozarządowych organizacji LGBT,
władz publicznych i krajowych organów ds. równości.
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Okrągłe stoły
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Zasady dobrej praktyki i zalecenia dotyczące polepszenia warunków
dotyczących osób LGBT określone podczas gromadzenia danych i pracy w
terenie były tematem dalszych dyskusji z organizacjami pozarządowymi z całej
UE na dwóch konsultacyjnych spotkaniach okrągłego stołu w Kopenhadze w
czerwcu 2008 r., które ułatwiły wymianę wiedzy i stworzenie synergii. Celem
tych spotkań było również przekazanie zespołowi prowadzącemu projekt
dalszych informacji do analizy.

ez
w

Rada Europy
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Kolejnym ważnym źródłem istotnych informacji była Rada Europy, która
udostępniła zespołowi kierującemu projektem informacje o poglądach Rady na
temat homofobii, transfobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną
oraz tożsamość płciową, jak również o inicjatywach mających na celu walkę z
tymi problemami. Komisarz Praw Człowieka, Thomas Hammarberg, brał
również udział w rozmowach.
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CZĘŚĆ I. Lesbijki, geje oraz osoby
biseksualne i
transseksualne/transpłciowe w UE
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Nastawienie wobec osób LGBT
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Pytania w ankietach przeprowadzonych na szczeblu europejskim lub krajowym
dotyczyły ogólnego nastawienia populacji wobec osób LGBT, będącego
wskaźnikiem obecnych systemów wartości. Niektóre badania zajmują się
bezpośrednio nastawieniem wobec homoseksualności lub praktyk
homoseksualnych, jednak innym sposobem na ocenę nastawienia wobec
homoseksualistów jest zastosowanie skali dystansu społecznego poprzez
zadawanie pytań typu: „Z kim chcieliby Państwo mieszkać w sąsiedztwie, a z
kim nie?”
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Europejskie badanie: sąsiedzi-homoseksualiści
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Najnowsze badanie Eurobarometru z 2008 r 29. zawierało pytanie: „Jak czuliby
się Państwo, gdyby Państwa sąsiadem była osoba homoseksualna (gej lub
lesbijka)?” Odpowiedzi udzielane były w skali od „1”, czyli „bardzo
niekomfortowo”, do „10”, czyli „bardzo komfortowo”. Nastawienia te zostały
podzielone na pięć grup, gdzie najciemniejszy kolor oznacza najbardziej
pozytywne nastawienie, a najjaśniejszy najbardziej negatywne, i przedstawione
na poniższej mapie.

29

Eurobarometr 296 (2008), rozdział 9, dostępny pod adresem
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_en.pdf (24.1.2009)
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Nastawienie do sąsiadów-homoseksualistów
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Sweden
Denmark
The Netherlands
Luxembourg
France
Belgium
United Kingdom
Spain
Ireland
Malta
Germany
European Union (27)
Slovenia
Austria
Finland
Estonia
Greece
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Lithuania

Litwa

Jak wynika z badań Eurobarometru, 11% mieszkańców UE stwierdziło, że
czuliby się niekomfortowo, gdyby w sąsiedztwie mieszkała osoba
homoseksualna (wybierając na skali odpowiedzi 1-3) a 67% odpowiedziało, że
czułoby się komfortowo w tej sytuacji (wybierając na skali odpowiedzi 7-10).
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Kraje, w których żyje największy odsetek ludzi, którym nie przeszkadzałby
sąsiad-homoseksualista, to Holandia i Szwecja (91%), oraz Dania, Belgia i
Francja.
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Na drugim końcu skali znajduje się Rumunia, w której żyje największy odsetek
respondentów, którzy nie czuliby się komfortowo mając sąsiadahomoseksualistę (36%), a za nią Litwa, Łotwa, Bułgaria i Węgry.
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Zgodnie z tymi wynikami z reguły mężczyźni są nastawieni bardziej
negatywnie niż kobiety, starsze pokolenia bardziej negatywnie niż młode, mniej
wykształcone osoby bardziej negatywnie niż osoby lepiej wykształcone, a
osoby o prawicowych poglądach politycznych bardziej negatywnie niż osoby o
poglądach lewicowych.
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Dobra praktyka: Kampania informacyjna. W Polsce pierwsza kampania
informacyjna promująca akceptację gejów i lesbijek „Niech nas zobaczą”
została zorganizowana w 2003 r. przez Kampanię Przeciw Homofobii. W
galeriach i na billboardach w największych miastach w Polsce pokazano
trzydzieści zdjęć par gejów i lesbijek trzymających się za ręce. Kampania
zapoczątkowała ożywioną debatę w mediach dotyczącą kwestii osób LGB 30.
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Badanie nastawienia do różnych grup, takich jak LGBT, nie ogranicza się tylko
do kwestii „bycia sąsiadem takiej osoby”. Poszerzenie zakresu tego typu
badania o bardziej zróżnicowane konteksty pozwoli uzyskać lepszy obraz
sytuacji. Jako przykład można podać Cypr, gdzie badanie przygotowane przez
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczyło różnych sytuacjach, pokazując
na przykład, że respondenci czuliby się mniej komfortowo gdyby osoba
homoseksualna opiekowała się ich dzieckiem lub uczyła je, lub była bliskim
krewnym, niż gdyby taka osoba była przyjacielem/przyjaciółką lub lekarzem, a
jeszcze bardziej komfortowo gdyby osoba homoseksualna była
kolegą/koleżanką z pracy lub sąsiadem/sąsiadką. 31
Badania europejskie: związki małżeńskie między osobami tej samej płci i
adopcja

30
31

Zob. http://niechnaszobacza.queers.pl/index_en.htm (23.10.2008)
Cyprus College Research Center (2006) „Attitudes and Perceptions of the Public toward
Homosexuality”, Cyprus College

34

Nastawienie wobec związków małżeńskich osób tej samej płci oraz adopcji
dzieci również służy jako wskaźnik akceptacji osób LGBT w społeczeństwie.
W badaniu Eurobarometru z 2006 r. zauważono:
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„Badanie […] pokazuje, że akceptacja homoseksualności jest raczej
ograniczona. Średnio tylko 32% Europejczyków uważa, że homoseksualne pary
powinny mieć prawo do adopcji dzieci w całej Europie. W 14 z 25 państw
członkowskich adopcję dzieci przez pary homoseksualne akceptuje mniej niż
jedna czwarta społeczeństwa. Opinia publiczna wydaje się być w pewnym
sensie bardziej tolerancyjna wobec małżeństw homoseksualnych. 44%
obywateli UE uważa, że takie małżeństwa powinny być dozwolone w całej
Europie. Należy zauważyć, że niektóre państwa członkowskie odróżniają się od
innych bardzo wysokim poziomem akceptacji: Holandia jest na czele tej listy –
82% respondentów popiera małżeństwa homoseksualne, a 69% popiera pomysł
adopcji przez pary homoseksualne. Największy sprzeciw odnotowano wśród
mieszkańców Grecji, Łotwy (oba kraje odpowiednio 84% i 89%) i Polski (76%
i 89%) 32.”

Eurobarometr 66 (2006), s. 43-46, dostępny pod adresem
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf , (16.12.2008)
32
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Nastawienie wobec zalegalizowania małżeństw osób tej samej płci w Europie 33
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Lithuania
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Eurobarometr 66 (2006), s. 43, dostępny pod adresem:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf , (16.12.2008)
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Nastawienie wobec homoseksualistów „jako sąsiadów” oraz wobec „małżeństw
osób tej samej płci” w poszczególnych państwach członkowskich, zgodnie z
wynikami badania Eurobarometru, pokrywa się w dużym stopniu z zakresem
praw rodzicielskich przyznawanych osobom LGBT. Najbardziej pozytywne
nastawienie jest odnotowywane w państwach członkowskich, w których
związki partnerskie osób tej samej płci są w pewnym stopniu uznane prawnie.
To może wskazywać na powiązanie pomiędzy nastawieniem społeczeństwa a
uznaniem związków partnerskich. Według Rzecznika Praw Obywatelskich
Hiszpani wygląda na to, że legalizacja małżeństw osób tej samej płci poprawiła
nastawienie wobec osób LGBT. 34
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„Związki partnerskie zmieniły kulturę naszego kraju w wyraźny sposób. A to,
co moim zdaniem jest najciekawsze, to fakt, że ta kulturowa zmiana i jej
społeczny aspekt zdecydowanie wykraczają poza społeczność gejów i lesbijek.
Innymi słowy, zajęcie stanowiska w tej kwestii i pozbycie się w jakimś stopniu
uprzedzenia i dyskryminacji oraz umożliwienie ludziom poczucie dumy z tego,
kim są ma – moim zdaniem – olbrzymi wpływ na to, jak nasz kraj postrzega
sam siebie”. Tony Blair, „kolacja równości” Stonewall, 22 marca 2007 r.
(Cowan 2007:1) 35
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Badania Eurobarometru dowiodły, że w całej Europie przeciętnie 31%
respondentów wyraża zgodę na adopcję dzieci.
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„Odpowiedzi na pytanie, czy pary homoseksualne powinny być uprawnione do
adopcji dzieci diametralnie się różnią i w poszczególnych krajach wynoszą: od
7% w Polsce i na Malcie do 69% w Holandii. Próg 50% poparcia dla adopcji
dzieci przez pary homoseksualne w Europie został przekroczony (nieznacznie)
jeszcze tylko w Szwecji.” 36
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Nastawienie wobec legalizacji adopcji dzieci przez pary homoseksualne

34

Spotkanie w terenie z El Defensor del Pueblo (Rzecznik Praw Obywatelskich), 13.3.2008
Cowan, K. (2007) British attitudes to lesbian and gay people, dostępne pod adresem
www.stonewall.org.uk
36
Eurobarometr 66 (2006), s. 45, dostępny pod adresem:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf , (16.12.2008)
35
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Inne badania krajowe dotyczące nastawienia
W odniesieniu do innych aspektów nastawienia wobec osób LGBT badania
krajowe wykazują dominację negatywnego nastawienia w różnych kontekstach.
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W badaniu bułgarskim 37 42% respondentów nie chciałoby się przyjaźnić lub
pracować z osobą homoseksualną, a 47% nie zaakceptowałoby
homoseksualności u swojego dziecka. W badaniu przeprowadzonym w
Wielkiej Brytanii 38 na terenie Szkocji połowa respondentów uznała, że
sprawiłoby im przykrość, gdyby krewny zawarł długoterminowy związek z
osobą transseksualną. W ankiecie z Danii 39 53% mężczyzn w wieku 15-24
odpowiedziało, że seks z osobą tej samej płci jest niedopuszczalny, chociaż
opinię tę podzielało tylko 21% młodych kobiet. Zgodnie z badaniem
przeprowadzonym w Niemczech 40 32% respondentów uważa, że widok dwóch
całujących się osób homoseksualnych jest odrażający. Ankieta z Litwy 41
pokazuje, że 47% respondentów uważa homoseksualność za chorobę i sądzi, że
osoby homoseksualne powinny być leczone medycznie, 62% nie chciałoby
należeć do organizacji, której członkami byłyby osoby homoseksualne, 69%
wolałoby, żeby osoby homoseksualne nie pracowały w szkołach, 50%
sprzeciwia się pracy osób homoseksualnych w policji. Wcześniejsze badanie
wartości europejskich przeprowadzone w Grecji wykazało, że osoby w różnym
wieku i w różnym stopniu wykształcone prezentują skrajnie różne poglądy.
Większość respondentów (58,6%) uważa, że homoseksualność „nie ma
uzasadnienia”, chociaż ta opinia jest znacznie bardziej popularna wśród ludzi po
50 roku życia (84,7%) niż wśród ludzi poniżej 30 lat (44,7%), co sugeruje, że
nastawienie może się stopniowo zmieniać. 42
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Abstrahując od różnic pomiędzy poszczególnymi
badania dowodzą, że homofobia i niechęć
nastawieniem dominującym. Podobny obraz
przeprowadzonych wśród zainteresowanych stron.
że tylko „mniejszość” populacji akceptuje lesbijki
Wskaźnik nietolerancji dla gejów jest wyższy
37

państwami członkowskimi,
wobec osób LGBT jest
wyłania się z ankiet
Trzydzieści procent uważa,
lub że „nie ma akceptacji”.
i wynosi 40%, dla osób

Sociological Agency Skala (2007) Attitude toward the minority groups and discriminatory
mindsets in the Bulgarian society, Sociological survey under the project From
antidiscrimination to equal opportunities – innovative methods and effective practices of the
Commission for Protection Against Discrimination, Sofia.
38
. Bromley, J. Curtice, L. Given (2007) Attitudes to discrimination in Scotland: 2006, Scottish
Social Attitudes Survey, Edynburg: Scottish Government Social Research
39
Sundhedsstyrelsen (2006) Ung2006. De 15-24-åriges seksualitet, Kopenhaga
40
Institut für interdisziplinäre Konflikt und Gewaltforschung [IKG] (2006) ‘Indikatoren des
Syndroms Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit im Vergleich’, dostępne pod adresem
http://www.uni-bielefeld.de/ikg/index.htm (15.6.2006)
41
Centrum badania rynku i opinii publicznej „Vilmorus Ltd” (2006) Discrimination against
Various Social Groups in Lithuania, Wilno
42
Badanie wartości europejskich (1999), dostępne pod adresem www.jdsurvey.net/web/evs1.htm
(13.11.2008)

39

biseksualnych 38%, podczas gdy dla osób transpłciowych jest szczególnie
wysoki i wynosi 73%.
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Takie wyniki nie są zaskakujące. Jednakże już w 2000 r. Komitet Ministrów
Rady Europy nawoływał do tolerancji i działania. „Homoseksualność może być
powodem skrajnych reakcji kulturowych w społeczeństwach i poszczególnych
ich sektorach, ale nie jest to wystarczający powód, aby rządy i parlamenty
pozostawały w tej kwestii bierne. Wręcz przeciwnie, fakt ten świadczy o
potrzebie promowania większej tolerancji w kwestiach orientacji seksualnej.”43
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Dobra praktyka: W styczniu 2005 r. ILGA Portugal rozpoczęła kampanię
medialną w telewizji, radiu, prasie i Internecie we współpracy z agencją
reklamową W/Portugal, która wzięła udział w projekcie pro bono. Kampania
zawierała obrazy par lesbijek i gejów okazujących sobie czułość, pokazywane
w telewizji oraz mediach drukowanych; ich celem było zwiększenie
widzialności osób LGBT poprzez ich pozytywne przedstawienie 44.
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Należy podkreślić, że Komisja Europejska również przyczyniła się znacznie do
polepszenia nastawienia społeczeństwa wobec różnych grup mniejszościowych,
w tym osób LGBT. W szczególności uznanie roku 2007 za Europejski Rok na
rzecz Równych Szans dla Wszystkich oraz działania informacyjne, które tym
obchodom towarzyszyły, były bardzo cennym udziałem w próbach zmiany
nastawienia. Ogólnoeuropejski Truck Tour, który odwiedzał miasta w
państwach członkowskich w 2007 i 2008 r. stanowi tylko jeden z wielu
przykładów bezpośredniego kontaktu z ogółem społeczeństwa w celu
zwiększenia świadomości w kwestiach dotyczących dyskryminacji. Komisja
Europejska finansowała również inne wydarzenia informacyjne w państwach
członkowskich 45.
Konsekwencje negatywnego nastawienia
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Jak wynika z rozmów przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi
LGBT w czasie pracy w terenie jedną ze strategii obronnych
wykorzystywanych przez osoby LGBT jest bycie „niewidzialnym” dla
otoczenia, w pracy lub w szkole. Zgodnie ze słoweńskim badaniem 46
zatytułowanym trafnie „Nieznośny komfort prywatności”: „(…) geje i lesbijki
Sytuacja lesbijek i gejów w państwach członkowskich Rady Europy, Zalecenie 1474
Zgromadzenia Parlamentarnego (2000), Odpowiedź przyjęta przez Komitet Ministrów 19
września 2001 na 765 spotkaniu Zastępców Ministrów.
44
Zobacz http://www.youtube.com/watch?v=Xtv2OjDV6t0 (17.10.2008)
45
Zobacz Komisja Europejska, „Communicating Equality and Non-Discrimination in the EU”,
dostępne pod adresem
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/broch/thembroch08_en.p
df (12.1.2009)
43

46

R. Kuhar, A. Svab (2005) The Unbearable Comfort of Privacy: Everyday Life of Gays and
Lesbians, Politike: Ljubljana, s. 95-96, dostępny pod adresem: http://www2.mirovniinstitut.si/eng_html/publications/pdf/MI_gay_eng.pdf (12.1.2009)
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e

uciekają się do naśladownictwa, aby dostosować się do heteronormatywnych
miejsc publicznych. Zmieniają swoje zachowanie tak, że z zewnątrz ich związki
wyglądają jak „tylko przyjaźń”. Tylko niektórzy z nich odważają się na
okazywanie sobie uczuć, które mogą wskazywać na ich orientację seksualną i to
wyłącznie, jeśli poczują się wystarczająco bezpiecznie. Geje i lesbijki są z
reguły doskonale świadomi swojego otoczenia oraz heteronormatywności, która
je określa.”
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Takie strategie „niewidzialności” wpływają jednakże nie tylko na życie osób
LGBT, ale również na stopień wykrywalności bezpośredniej dyskryminacji ze
względu na orientację seksualną.
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Homoseksualiści jako członkowie rodziny
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M. Abramowicz (2007) Sytuacja społeczna osób biseksualnych i homoseksualnych w Polsce:
Raport za lata 2005-2006, Warszawa: Kampania Przeciw Homofobii i Lambda Warszawa.
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.
S. Dick (2008) Homophobic hate crime - The Gay British Crime Survey 2008, Stonewall.
C. Saraceno (red.) (2003) Diversi da chi? Gay, lesbiche, transsesuali in un'area metropolitana,
Mediolan: DeriveApprodi.
R. Kuhar, A. Svab (2005) The Unbearable Comfort of Privacy: Everyday Life of Gays and
Lesbians, Ljubljana: Politike.
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.
Francja, sprawozdanie krajowe.
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. Malta: Union Press.
A. Zdanevicius (red.) (2007) Nematomi pilieciai: apie homofobija ir homoseksualiu zmoniu
diskriminacija Lietuvoje [Niewidzialni obywatele: O homofobii i dyskryminacji
homoseksualistów na Litwie], Kowno: VDU.
A. Locmelis (2002) „Sexual Orientation Discrimination in Latria”, w: Sexual Orientation
Discrimination in Lithuania, Latvia and Estonia, Wilno: The Open Society Institute & Kimeta
Society.
A. Daucikova, P. Jójárt, M. Siposova (2002) Report on Discrimination of Lesbians, Gay Men
and Bisexuals in Slovakia, Bratysława: Documentation and Information Centre.
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Rodzina, jako źródło wsparcia emocjonalnego, ma zasadnicze znaczenie dla
każdej osoby: dziecka, nastolatka, czy dorosłego. Organizacje pozarządowe
skupiające osoby LGBT, z którymi przeprowadzono wywiady w całej UE,
potwierdziły, że reakcje rodzin są głównym czynnikiem wpływającym na dobre
samopoczucie osób LGBT. Badanie przeprowadzone w Polsce 47, Portugalii 48,
Wielkiej Brytanii 49, Włoszech 50, Słowenii 51, Niemczech52 i Francji 53 oraz na
Malcie 54, Litwie 55, Łotwie 56 i Słowacji 57 wykazuje, że znaczna część osób
LGBT ukrywa swoją orientację seksualną przed krewnymi, aby uniknąć
doświadczenia dyskryminacji we własnej rodzinie. Badania te wykazują jednak
również, że większość respondentów, którzy otwarcie mówią o swojej
orientacji seksualnej, uzyskuje akceptację swoich rodzin.

41

Odrzucenie przez rodzinę ma konsekwencje emocjonalne, ale może również
skutkować bezdomnością. Badanie 58 przeprowadzone w Wielkiej Brytanii
wykazało, że z osób w nim uczestniczących 29% lesbijek i 25% gejów stało się
bezdomnych po „ujawnieniu się” rodzicom. W Słowacji badanie 59 wykazało,
że po „ujawnieniu się” 20% respondentów LGB zostało wyrzuconych z domu.
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Ponadto badanie belgijskie 60 wykazało, że osoby LGBT szukając wsparcia
społecznego polegają w mniejszym stopniu na członkach rodziny, a w
większym na przyjaciołach.
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Postawa wobec osób LGBT różni się znacznie w poszczególnych państwach
członkowskich i zależy też od kontekstu, w jakim umieszczane są osoby LGBT.
Najbardziej pozytywne wyniki są uzyskiwane w przypadku pytań, czy
respondenci chcą homoseksualistów jako sąsiadów. Najbardziej negatywne
wyniki pojawiają się w odpowiedziach na pytanie, czy należy zezwolić
homoseksualistom na adopcję dzieci. Postawy różnią się także w zależności od
wieku – młodzi ludzie mają bardziej pozytywną postawę wobec osób LGBT niż
osoby starsze. Uznanie legalizacji związku również może stanowić czynnik
pozytywnie wpływający na postawę otoczenia.
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Osoby LGB zazwyczaj ukrywają swoją orientację seksualną przed rodzinami, a
wiele z nich doświadcza ze strony swoich rodzin zachowania, postrzeganego
przez nie jako dyskryminacja, czasem w postaci odrzucenia, a nawet przemocy.
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Negatywne postawy wobec osób transpłciowych są znacznie silniejsze niż
negatywne postawy wobec lesbijek, gejów i biseksualistów.
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S. Averill (2004) How can young people be empowered to achieve justice when they
experience homophobic crime? Thesis, Middlesex University, tekst dostępny pod adresem:
http://www.schoolsout.org.uk/research/docs/Partnersper sent20Anper sent20updateper
sent20toper sent20tacklingper sent20homophobia.pdf (30.7.2008).
A. Daucikova, P. Jójárt, M. Siposova (2002) Report on Discrimination of Lesbians, Gay Men
and Bisexuals in Slovakia, Bratysława: 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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Przestępstwa z nienawiści i „mowa nienawiści”
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Ta część odnosi się do wielu aspektów związanych z przestępstwami z
nienawiści i mową nienawiści, łącznie z częstością występowania fizycznych
napaści na osoby LGBT, charakterem napaści i jej sprawców, procedurą
zgłaszania przypadków przestępstw z nienawiści i metodami reagowania na
takie zgłoszenia przez policję lub inne organy oraz atakami na obiekty należące
do LGBT.
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W dziewięciu państwach członkowskich UE 61 (Belgia, Dania, Hiszpania,
Francja, Holandia, Portugalia, Rumunia, Szwecja oraz część Wielkiej
Brytanii – Irlandia Północna) prawo karne zawiera przepisy uznające za
przestępstwo nawoływanie do nienawiści, przemocy lub dyskryminacji ze
względu na orientację seksualną (mowa nienawiści) oraz prawo uznające
zamiar o charakterze homofobicznym za czynnik obciążający w przypadku
wykroczenia (przestępstwo z nienawiści).

e
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W czterech państwach członkowskich UE (Niemcy, Estonia, Irlandia, Litwa)
prawo karne zawiera przepisy uznające za przestępstwo nawoływanie do
nienawiści, przemocy lub dyskryminacji ze względu na orientację seksualną
(jednak prawo nie uznaje zamiaru o charakterze homofobicznym za czynnik
obciążający w przypadku wykroczenia).
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Jedno państwo członkowskie UE (Finlandia) uznaje zamiar o charakterze
homofobicznym za czynnik obciążający w przypadku wykroczenia (ale nie ma
przepisów uznających za przestępstwo nawoływanie do nienawiści, przemocy
lub dyskryminacji ze względu na orientację seksualną).
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W trzynastu państwach członkowskich UE (Łotwa, Luksemburg, Polska,
Czechy, Słowacja, Austria, Węgry, Słowenia, Włochy, Bułgaria, Grecja,
Cypr i Malta) zdarzenia takie nie są uznawane ani za przestępstwo, ani za
czynnik obciążający.

61

Dodatkowe informacje dotyczące prawodawstwa zob.: Agencja Praw Podstawowych Unii
Europejskiej (2008) Homofobia i dyskryminacja na podstawie orientacji seksualnej oraz
tożsamości płciowej w państwach należących do Unii Europejskiej: Część I – Analiza prawna.
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Prawodawstwo dotyczące przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści o podłożu
homofobicznym
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Insert translation
Country Results
Wyniki z poszczególnych krajów
The Netherlands
Holandia
Sweden
Szwecja
Denmark
Dania
Austria
Austria
Belgium
Belgia
Spain
Hiszpania
Germany
Niemcy
Luxembourg
Luksemburg
France
Francja
United Kingdom
Wielka Brytania
European Union (27)
Unia Europejska (27)
Ireland
Irlandia
Czech Republic
Czechy
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 of
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Insert translation
Lithuania
Litwa
Italy
Włochy
Finland
Finlandia
Portugal
Portugalia
Slovenia
Słowenia
Estonia
Estonia
Hungaria
Węgry
Slovakia
Słowacja
Bulgaria
Bułgaria
Greece
Grecja
Cyprus
Cypr
Latvia
Łotwa
Romania
Rumunia
Malta
Malta
Przestępstwem jest nawoływanie do nienawiści, przemocy lub
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną (mowa
nienawiści), a zamiar o charakterze homofobicznym stanowi
czynnik obciążający w przypadku wykroczenia (przestępstwo z
nienawiści)
Przestępstwem jest nawoływanie do nienawiści, przemocy lub

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

dyskryminacji ze względu na orientację seksualną (mowa
nienawiści)
Zamiar o charakterze homofobicznym stanowi czynnik obciążający
w przypadku wykroczenia (przestępstwo z nienawiści)
Nie jest uznane ani za przestępstwo, ani za czynnik obciążający

Oficjalne dane statystyczne dotyczące przestępstw z nienawiści i mowy
nienawiści
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Oficjalne dane statystyczne dotyczące raportów policji i postępowań sądowych
są niewystarczające. W odniesieniu do postępowań sądowych w sprawie mowy
nienawiści tylko Litwa posiada oficjalne dane. W 2007 r. przed sądami
wszczętych zostało ogółem 15 spraw karnych. Jedna z nich zakończyła się
skazaniem 62. W odniesieniu do ścigania przestępstw z nienawiści tylko Wielka
Brytania posiada oficjalne dane. W 2007 r. przed sądami wszczętych zostało
ogółem 988 spraw karnych, z których 759 zakończyło się skazaniem 63.
Oficjalne dane dotyczące zgłoszonych policji przypadków przestępstw z
nienawiści są uzyskiwane w Szwecji, w której w 2007 r. 723 raporty policji
były związane z przypadkami homofobii 64. W okresie od 1 stycznia do 30
czerwca 2008 r. w Holandii policja zgłosiła 150 przypadków homofobii
(przemocy, nadużyć lub nękania). 65
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Brak oficjalnych statystyk w innych państwach członkowskich wynika z faktu,
że mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści nie są uznawane za
przestępstwo lub czynnik obciążający lub gromadzone skargi nie są
segregowane pod względem motywów (nie jest zatem możliwe rozróżnienie w
statystykach na przykład motywów na tle rasowym i homofobicznym).
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Kraje, które odnotowują znaczną liczbę przypadków, jak na przykład Wielka
Brytania 66, rozwinęły znakomite narzędzia zgłaszania przestępstw z
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Litwa, sprawozdanie krajowe.
Prokuratura (Crown Prosecution Service – CPS), która przechowuje dane dla Anglii i Walii,
gromadzi informacje statystyczne dotyczące ogólnie przestępstw o podłożu homofobicznym i
nie segreguje ich pod względem rodzajów popełnionych przestępstw, np. mowy nienawiści. W
przypadku rozpatrywania spraw z elementem homofobicznym, CPS przyjmuje następujące
definicje dotyczące przestępstw o podłożu homofonicznym: „Jakikolwiek incydent postrzegany
jako homofobiczny lub transfobiczny przez ofiarę”. (Komunikacja z CPS za pośrednictwem
poczty elektronicznej z dnia 24.1.2008 i Departamentem Sprawiedliwości rządu szkockiego z
dnia 7.2.2008). Zob. również: OBWE/ODIHR (2008), „Hate Crimes in the OSCE Region Incidents and Responses. Annual Report for 2007”, s. 46; i Wielka Brytania, sprawozdanie
krajowe.
64
Sprawozdanie za rok 2008: 15 z Brottsförebygganderådet, Hatbrott 2007, s. 81-90, dostępne
pod adresem:
http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=Hatbrott_2007_webb.pdf&
url=/dynamaster/file_archive/080716/6141d937f1ed069853de33f15d209d28/Hatbrott%255f20
07%255fwebb.pdf (12.12.2008).
65
Politieacademie (2008) „Rapportage homofoob geweld. Politiegegevens. Periode 1 januari - 1
juli 2008”
66
Szacuje się, że nawet w Wielkiej Brytanii 85% przestępstw o podłożu homofobicznym nie
zostaje zgłoszonych, zob. na przykład http://www.barnet.gov.uk/index/communityliving/safety/harassment-help/harassment-help-homophobia.htm (5.2.2009).
63
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nienawiści, np. formularze do samodzielnego zgłoszenia incydentu oraz
miejsca zgłoszeń należące do stron trzecich, które zapewniają społeczeństwu
możliwość dokonania zgłoszenia w miejscach innych niż posterunek policji
poprzez partnerstwo z właściwymi agencjami specjalistycznymi oraz
dokonanie zgłoszenia bez ujawnienia szczegółowych danych ofiary. Policja
rozpoczyna dochodzenie tylko za zgodą ofiary. Dokonywanie zgłoszeń
stronom trzecim pozwala ofierze na nabranie pewności i zachęca ją do
zgłoszenia przestępstwa, z kolei agencje mogą określić odpowiednie
organizacje wspierające, które udzielą ofiarom najlepszej pomocy.
Usprawnione zgłaszanie przestępstw z nienawiści pokazuje dokładnieszy obraz
sytuacji, umożliwiając policji i innym partnerom skuteczniejsze reagowanie
poprzez aktywne wyznaczanie celów dzięki wywiadowi kryminalnemu.
Dodatkowo Wielka Brytania rozwinęła proste i skuteczne definicje operacyjne
dla zgłaszania przypadków homofobii:
Przypadek homofobii to jakikolwiek incydent postrzegany
homofobiczny przez ofiarę lub jakąkolwiek inną osobę.

•

Przypadek transfobiczny to jakikolwiek incydent postrzegany jako
transfobiczny przez ofiarę lub jakąkolwiek inną osobę.

jako
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Badania i inne źródła danych
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Na szczeblu UE nie istnieje żadne badanie porównawcze w odniesieniu do
przestępstw z nienawiści. W kilku państwach członkowskich zostały jednak
przeprowadzone badania, które wykazały ogólnie występowanie przestępstw z
nienawiści i aktów nienawiści – wynik ten został potwierdzony w ocenach
wszystkich organizacji pozarządowych LGBT i krajowych organów ds.
równości zajmujących się tą kwestią w każdym z państw członkowskich, w
tym krajów, w których żadne dane statystyczne nie są dostępne 67.
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W badaniu brytyjskim 68 jedna trzecia badanych lesbijek i jedna czwarta
badanych gejów zgłosiła doświadczenie przestępstwa z nienawiści lub aktu
nienawiści w ciągu trzech ostatnich lat. Jedna na dwanaście osób biseksualnych
zgłosiła doświadczenie przestępstwa z nienawiści o podłożu homofobicznym w
ciągu ostatnich trzech lat. W badaniu polskim 69 18% respondentów LGB
67

68

69

W Austrii, Bułgarii, Czechach, Finlandii, Francji, Grecji,Luksemburgu, Portugalii, Rumunii,
Hiszpanii oraz na Cyprze, Węgrzech, Łotwie lub Litwie nie zidentyfikowano żadnych danych
statystycznych dotyczących mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści. Szczególnie
ograniczone są dane dotyczące przestępstw z nienawiści wobec osób transpłciowych.
Próba 1 721 dorosłych lesbijek, gejów i osób biseksualnych z całej Wielkiej Brytanii udzieliła
w 2008 r. odpowiedzi w wywiadzie online skierowanym do uczestników panelu YouGov
składającego się z 185 000 osób. S. Dick (2008) Homophobic hate crime - The Gay British
Crime Survey 2008, Stonewall, tekst dostępny pod adresem
http://www.stonewall.org.uk/documents/homophobic_hate_crime__final_report.pdf (6.2.2009).
Próba 1 002 respondentów. M. Abramowicz (red.) (2007) Sytuacja społeczna osób
biseksualnych i homoseksualnych w Polsce, Kampania Przeciw Homofobii i Lambda
Warszawa.
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zgłosiło doświadczenie przemocy fizycznej ze względu na swoją orientację
seksualną w ciągu ostatnich dwóch lat – z tych osób 42% zgłosiło zajście
trzech lub więcej przypadków. W badaniu duńskim 70 przeprowadzonym za
pośrednictwem Internetu, 12% respondentów LGBT zgłosiło doświadczenie
napaści fizycznych ze względu na ich orientację seksualną lub tożsamość
płciową przynajmniej raz, a 39% zgłosiło doświadczenie przynajmniej raz
napaści słownej. We włoskim badaniu z Turynu 71 51% respondentów płci
męskiej i 33% płci żeńskiej zgłosiło doświadczenie przemocy na tle
homofobicznym. W badaniu słoweńskim 53% badanych lesbijek i gejów
zgłosiło doświadczenie przemocy ze względu na swoją orientację seksualną 72.
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Powyższe wyniki wyraźnie stanowią jedynie czubek góry lodowej, jednak
wskazują na skalę problemu w całej UE i sugerują, że przestępstwa z
nienawiści i akty nienawiści nie ograniczają się do krajów, w których te
badania zostały przeprowadzone. Ponadto wszystkie wizytowane pozarządowe
organizacje LGBT miały informacje o aktach nienawiści w ich państwach
członkowskich, nawet jeżeli nie zostało w nich przeprowadzone żadne
szczegółowe badanie.
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W 2007 r. Parlament Europejski zauważył „rozprzestrzenianie się dyskursu
pełnego nienawiści do wspólnoty lesbijek, gejów, biseksualistów i
transseksualistów (LGBT) w wielu krajach europejskich”, zwracając uwagę na
„podżegające albo zawierające groźby wystąpienia lub język nienawiści” osób
publicznych oraz „niezdolność policji do zapewnienia odpowiedniej ochrony
przed brutalnymi wystąpieniami grup homofobicznych”. W szczególności
zwrócił uwagę na przypadek szesnastoletniego Włocha imieniem Matteo
mieszkającego w Turynie, który „niedawno popełnił samobójstwo zostawiając
dwa listy pożegnalne, w których czyn swój motywował zastraszaniem, z jakim
się spotkał z powodu swojej orientacji seksualnej; [na fakt] że organizacje
społeczeństwa obywatelskiego w Wielkiej Brytanii odnotowały wzrost liczby
przypadków zastraszania ze strony homofobów w szkołach średnich na terenie
całej Wielkiej Brytanii; [oraz na przypadek] homoseksualisty, [który] został
śmiertelnie pobity wyłącznie z powodu swojej orientacji seksualnej i kobiecego
wyglądu” 73.

Ankieta internetowa, w której uczestniczyło 9 473 respondentów, przeprowadzona przez
internetowy portal randkowy LGBT boyfriend.dk we współpracy z Danish Broadcasting
Corporation (2007) dostępna pod adresem: http://boyfriend.dk/dr/result.php (15.1.2008).
71
Próba 514 respondentów, C. Saraceno (red.) (2003) Diversi da chi? Gay, lesbiche, transsesuali
in un'area metropolitana, Milan: Guerini.
72
A. Švab, R. Kuhar (2005) The Unbearable Comfort of Privacy: Everyday Life of Gays and
Lesbians, Politike: Ljubljana, tekst dostępny pod adresem: http://www2.mirovniinstitut.si/eng_html/publications/pdf/MI_gay_eng.pdf (22.12.2008).
73
Zob. rezolucja Parlamentu Europejskiego „Homofobia w Europie” P6_TA(2007)0167 przyjęta
dnia 26.4.2007 r. oraz rezolucja Parlamentu Europejskiego, „Homofobia w Europie”
P6_TA(2006)0018 przyjęta dnia 18 stycznia 2006 r.
70
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Rada Europy wyraziła podobne obawy w odniesieniu do przestępstw z
nienawiści. W 2008 r. Rada Europy w swoim sprawozdaniu zwróciła uwagę na
fakt, że 74: „w Rydze ekstremiści, widząc aktywistów homoseksualnych oraz ich
zwolenników wychodzących z nabożeństwa w kościele, obrzucali ich
ekskrementami i jajkami. Kilka lat temu szwedzki hokeista został zadźgany
nożem w Vasteras po tym, jak ujawnił się jako homoseksualista. W Porto w
Portugalii grupa chłopców zaatakowała i zabiła bezdomną brazylijską
transseksualistkę i zostawiła jej ciało w wypełnionej wodą dziurze”.
Charakter napaści
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Badania i ankiety z Belgii 75, Szwecji 76, Niemiec 77, Holandii 78, Polski 79,
Wielkiej Brytanii 80, Słowenii 81 i innych państw członkowskich ujawniły, że w
większości przypadków najbardziej powszechnym doświadczeniem jest agresja
słowna; napaści zazwyczaj mają miejsce w miejscach publicznych; lesbijki i
kobiety biseksualne częściej niż geje i mężczyźni biseksualni doświadczają
napaści w miejscach prywatnych; częściej również doświadczają napaści
seksualnych lub gróźb dotyczących takich napaści; młode osoby są
przedmiotem napaści częściej niż inne grupy wiekowe.
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młodych osób z mojej miejscowości wielokrotnie zaczepiała mnie, by »wyjaśnić« mi
dobitnie, że nie ma tu miejsca dla lesbijek. Były zaczepki słowne i fizyczne. Doszło do
pobicia. Straszono mnie gwałtem, by udowodnić mi, jak dobrze może być z
mężczyzną, bo »chłopa mi trzeba«”. (Kobieta, Polska) 82
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T. Hammarberg, Komisarz Rady Europy ds. Praw Człowieka (2008) Hate Crimes - racism,
anti-Semitism, anti-Gypsyism, Islamophobia and homophobia:
http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/080721_en.asp (3.9.2008).
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 – berliński projekt
przeciw przemocy wobec gejów], tekst dostępny pod adresem:
http://www.maneo.de/highres/index.html (14.7.2008).
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 (red.) (2007) Sytuacja społeczna osób biseksualnych i homoseksualnych w
Polsce, Kampania Przeciw Homofobii i Lambda Warszawa.
S. Dick (2008) Homophobic 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, tekst dostępny pod adresem: http://www2.mirovniinstitut.si/eng_html/publications/pdf/MI_gay_eng.pdf (14.7.2008).)
Cytowane w: M. Abramowicz (red.) (2007) Sytuacja społeczna osób biseksualnych i
homoseksualnych w Polsce: Raport za lata 2005-2006, Warszawa: Kampania Przeciw
Homofobii i Lambda Warszawa.
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Powyższe badania wykazały, że sprawcy zazwyczaj nie są znani ofierze,
chociaż w niektórych przypadkach są rodziną, znajomymi lub kolegami ze
szkoły 83. Sprawcami są głównie mężczyźni (i często są to młodzi mężczyźni w
grupach).
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Na podstawie przypadków przestępstw z nienawiści zgłoszonych na stronie
internetowej założonej przez Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske [Krajowe
Stowarzyszenie Gejów i Lesbijek] w Danii, organizacja stwierdziła, że:
[zgłoszone przypadki] wskazują, że sprawcami agresji słownej i fizycznej są
mężczyźni. Najczęściej są to mężczyźni w grupach i najczęściej [należący do
większości etnicznej] biali Duńczycy. […] Typowe incydenty dotyczące gejów
odbywają się w miejscach publicznych, w miejscach spotkań lub na zewnątrz
barów dla gejów. Lesbijki częściej doświadczają napaści słownych i częściej w
miejscach prywatnych, [w tym gróźb dotyczących] napaści seksualnych.”
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Należy zwrócić uwagę na dwie inne kwestie: po pierwsze, sprawców z
ekstremistycznych grup prawicowych, których celem są osoby LGBT, i po
drugie, kwestię mniejszości etnicznych jako sprawców.
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Istnieje wiele przykładów skrajnych grup prawicowych nękających lub
atakujących osoby LGBT i miejsc, w których się gromadzą, w tym przypadki
ze Szwecji, Polski, Estonii i Włoch. Kilka osób, z którymi przeprowadzono
wywiad, wiąże przypadki przestępstw z nienawiści wobec osób LGBT ze
skrajnym nacjonalizmem, ksenofobią i rasizmem 84.
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W przypadku mniejszości etnicznych jako sprawców przestępstw z nienawiści
wobec osób LGBT, mimo niedostatku odpowiednich badań, debaty publiczne
często podkreślają poglądy dotyczące homoseksualizmu jako wskaźnik różnic
pomiędzy grupami większości etnicznej a mniejszości etnicznej 85, a ofiary w
swoich sprawozdaniach rozpoznają czasem mniejszości etniczne jako
sprawców przemocy wobec osób LGBT. Istniejące badania nie wskazują na
związek innych czynników, takich jak klasa społeczna, wykształcenie, pozycja
zawodowa lub przekonania religijne, z etnicznością.
Niemieckie badanie MANEO 86 dotyczące przestępstw z nienawiści wobec
gejów i mężczyzn biseksualnych w Berlinie wykazało, że sprawców
83

84
85

86

Stosunkowo wysoka częstotliwość występowania przestępstw z nienawiści popełnianych przez
członków rodziny i rówieśników odróżnia przestępstwa na tle orientacji seksualnej lub
tożsamości płciowej od innych rodzajów przestępstw z nienawiści na tle na przykład rasowym
lub antysemickim.
Spotkania w terenie z SEKÜ (EE), RFSL (SE), Kampania (PO), Arcigay/Arcilesbica (IT).
Na przykład w Danii i Holandii, jak opisano w: 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.
Copenhagen: Høst & Søn; oraz P. Mepschen (2008) Sex and the Other - Homosexuality and
Islam in Dutch public discourse, praca magisterska.
Próba składa się z 23 949 respondentów. MANEO - Das schwule Anti-Gewalt-Projekt in
Berlin (2007)[MANEO – berliński projekt przeciw przemocy wobec gejów], tekst dostępny
pod adresem: http://www.maneo.de/highres/index.html (14.7.2008).
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postrzegano jako osoby pochodzące z mniejszości etnicznych w 16%
przypadków. 87
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Według holenderskiego sprawozdania 88
dotyczącego
Amsterdamu
podejrzanymi o przemoc wobec gejów nader często byli młodzi mężczyźni
pochodzenia marokańskiego. Sprawozdanie kończy się stwierdzeniem, że
„sprawcy przemocy wobec gejów nie kierują się przekonaniami religijnymi.
Sprawcy, którzy są muzułmanami, mają jedynie powierzchowną znajomość
Koranu i rzadko uczęszczają do meczetów. Motywy, którymi kierują się
sprawcy marokańscy, są prawie takie same jak motywy miejscowych
sprawców holenderskich: poglądy i emocje dotyczące płci biologicznej i
kulturowej. Marokańscy chłopcy za najbardziej karygodne aspekty
homoseksualizmu
uznają
jednak
seks
analny
i
eksponowanie
homoseksualizmu, a nie kobiece zachowanie. Ich przewaga wynika z ulicznego
charakteru środowiska miejsc zamieszkałych przez wielu marokańskich
chłopców”.
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Zgłaszanie przestępstw z nienawiści
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Z doświadczenia organizacji pozarządowych LGBT i niektórych władz
publicznych, z którymi przeprowadzono wywiad do celów tego sprawozdania,
wynika, że niewielka część przypadków przestępstw z nienawiści zostaje
zgłoszona na policję lub innym władzom publicznym. Potwierdzają to również
badania. 89
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W badaniu polskim 90, do którego odniesienie zamieszczono powyżej, 85,1%
przypadków nie zostało zgłoszonych na policję. Według badania
brytyjskiego 91 jedynie 23% ofiar zgłosiło przypadki aktów nienawiści na
policję, podczas gdy inne źródła, jak już wspomniano, podają jeszcze mniejsze
liczby.

Dla niektórych ofiar społeczne napiętnowanie i uprzedzenie wobec osób
LGBT przyczynia się do pojęcia decyzji o nieujawnianiu się jako osoba
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Do tego zjawiska może się przyczyniać kilka czynników:

87

Der Beauftragte für Integration und Migration in Berlin (2005) Integration und Migration in
Berlin, Zahlen - Daten - Fakten). Chociaż postrzeganie przynależności do mniejszości etnicznej
i oficjalna przynależność do społeczności migrantów nie są tożsame, dane wskazują, że osoby
klasyfikowane jako „mniejszość etniczna” lub „migranci” nie są nadmiernie reprezentowani w
statystykach z Berlina dotyczących przestępstw z nienawiści.
88
L.Buijs, J.W.Duyvendak, G.Hekma (2008) Als ze maar van me afblijven. Amsterdam:
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam School for Social Science Research, s. 128.
89
Na przykład cytowane powyżej badania dotyczące przestępstw z nienawiści oraz spotkania w
terenie z organizacją Mozaika (Łotwa, 12.3.2008), Ministerstwem Spraw Społecznych
(Estonia, 11.3.2008), BGO Gemini (Bułgaria, 30.4.2008), Arcigay/Arcilesbica (Włochy,
5.3.2008).
90
M. Abramowicz (red.) (2007) Sytuacja społeczna osób biseksualnych i homoseksualnych w
Polsce, Kampania Przeciw Homofobii i Lambda Warszawa.
91
S. Dick (2008) Homophobic hate crime - The Gay British Crime Survey 2008, Stonewall.
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LGBT. Takie osoby unikają zgłoszeń w celu zmniejszenia ryzyka
„ujawnienia się” lub odkrycia.
Niektóre osoby LGBT doświadczają aktów nienawiści tak często, że nie
chce im się już tego zgłaszać. Z tych powodów lub ze względu na zjawisko
zwane „homofobią zinternalizowaną” niektóre ofiary nie uznają aktów
nienawiści za przestępstwa lub dyskryminację, ale raczej za część
okoliczności społecznych wynikających z powszechnego wyobrażenia o
osobach LGBT, a zatem za „naturalną kolej rzeczy”.

•

Wiedza dotycząca sposobu i miejsca składania zgłoszeń może być
niedostateczna. W większości państw członkowskich brak kultury policji
jako „służby publicznej” oznacza, że nie wkłada się należytego wysiłku w
informowanie społeczeństwa, a w szczególności grup narażonych na
przestępstwa z nienawiści, o sposobach zgłaszania przestępstw z
nienawiści. W takich przypadkach osoby, które doświadczają przestępstw z
nienawiści ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową
,mogą po prostu nie wiedzieć jak i komu mogą to zgłosić.

•

Inni mogą być niechętni zgłaszaniu się na policję ze względu na
wcześniejsze doświadczenie homofobii lub strach przed homofobiczną
reakcją ze strony policjantów. Ofiary zgłaszały takie reakcje za strony
policji, a także niechęć tych służb do wniesienia skargi lub do uznania, że
dla przestępstwa istnieje motyw o podłożu homofobicznym. 92
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Przykładowo organizacje pozarządowe LGBT – OLKE w Grecji i ACCEPT w
Rumunii – poinformowały, że policjanci onieśmielają i nękają osoby
przebywające w miejscach publicznych znanych jako miejsca spotkań gejów93.
W badaniu estońskim 25% respondentów LGB poinformowało o
doświadczeniu negatywnych reakcji ze strony policji podczas zgłaszania
przestępstwa z nienawiści 94. Przykład:
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ecie, że za sam fakt trzymania się za ręce i całowania z partnerem tej samej
płci o 23:30 w parku można zostać przez policję oplutym, pobitym,
wyzwanym od »pedała, cioty, zboczonego dziwaka« i innych wyrażeń,
których wstydzę się wymieniać?” (Mężczyzna, Rumunia) 95
Elektroniczna ankieta dla zainteresowanych stron przyniosła zróżnicowane
rezultaty w odniesieniu do wysiłków wkładanych przez władze publiczne, aby
92

93
94

95

Zob. np. ENAR (2006) Shadow Report: Bulgaria 2006, tekst dostępny pod adresem:
http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/national/Bulgaria_2006.pdf (14 .7.2008).
Spotkania w terenie, Grecja, 14.4.2008, i Rumunia, 12.4.2008.
Kotter, L. (2002): „Sexual Orientation Discrimination in Estonia" w: Sexual Orientation
Discrimination in Lithuania, Latvia and Estonia. Open Society Institute and Kimeta Society.
UK Gay News (2006) Discrimination: Gays Fined for Cuddling in a Park While Straight
Couple Ignored for Having Sex, tekst dostępny pod adresem:
http://ukgaynews.org.uk/Archive/2006july/2901.html (7.8.2008).
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stawić czoła przestępstwom z nienawiści wobec osób LGBT. Zdaniem 53%
osób odpowiednie władze publiczne uważają przestępstwa z nienawiści za
„dość ważną” lub „bardzo ważną” kwestię, podczas gdy 30% stwierdza, że
władze publiczne uznają takie incydenty za mało ważne lub nieważne.

e

Brak zgłoszeń przyczynia się do trudności w ocenie stopnia i charakteru
napaści w całej UE, ponieważ oficjalne statystyki i orzecznictwo często w
ogóle nie istnieją.
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Podczas prowadzonych w terenie rozmów znaczna część władz publicznych
stwierdziła, że narzędzia administracyjne służące do zgłaszania przestępstw z
nienawiści są słabo rozwinięte i trudne w użyciu 96. Rozmowy z organizacjami
pozarządowymi LGBT, krajowymi organami ds. równości i władzami
publicznymi w większości państw członkowskich sugerują, że policja jest
niewłaściwie szkolona w zakresie postępowania w przypadku przestępstw z
nienawiści
i
brakuje
jej
niezbędnych
narzędzi
zgłaszania.

96

Spotkania w terenie z Brottsförebygganderådet and Integrations- och
Jämställdhetsdepartementet, Enheten för diskrimineringsfrågar (Szwecja, 6.3.2008) i
Krajowym Urzędem Statystycznym (Wielka Brytania, 1.4.2008).
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Dobra praktyka: Policyjna rejestracja przestępstw z nienawiści. Wiosną
2007 r. w Szwecji policja sztokholmska założyła „jednostkę ds. przestępstw z
nienawiści”. Liczne władze policyjne usprawniły procedury zgłaszania poprzez
włączenie do procedury rejestrowania incydentów „wyskakującego okienka”,
które pojawia się na ekranie, jeżeli w raporcie wpisywane są słowa kluczowe,
takie jak „gej” lub „imigrant”. Następnie policjant sporządzający raport musi
wprowadzić dalsze informacje w celu określenia incydentu, co oznacza
konieczność przeprowadzenia dalszego przesłuchania ofiary lub informatora.
Niektóre władze policyjne wyznaczyły policjantów, którzy są szczególnie
odpowiedzialni za przestępstwa z nienawiści. Dodatkowo do dwudziestu
prokuratorów w Szwecji specjalizuje się w postępowaniu z przestępstwami z
nienawiści, po jednym w każdej jurysdykcji. 97
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Dobra praktyka: Anonimowe zgłaszanie przestępstw z nienawiści. Badania
w terenie wykazały, że w Holandii zainicjowany został projekt pilotażowy,
zgodnie z którym przestępstwa z nienawiści mogą być zgłaszane anonimowo
za pośrednictwem Internetu, aby umożliwić gromadzenie danych, nawet jeżeli
ofiary nie chcą zgłaszać incydentów bezpośrednio na policji 98. Podobnie w
Danii zarząd miasta w Kopenhadze założył stronę internetową do
anonimowego zgłaszania aktów nienawiści 99. W Słowenii organizacja
pozarządowa LGBT Legebitra rozpoczęła program Povej naprej! (Aktywacja!)
w celu ułatwienia zgłaszania przestępstw z nienawiści i przypadków
dyskryminacji osób LGBT poprzez anonimowe przesłuchiwanie ofiar 100.
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Dobra praktyka: Materiały szkoleniowe i informacyjne. We Francji dzięki
partnerstwu prywatnych przedsiębiorstw, jednostek policyjnych oraz
stowarzyszeń gejów i lesbijek opracowany został „Przewodnik dla ofiar”
dotyczący przestępstw z nienawiści i dyskryminacji. Z przeprowadzonych w
terenie rozmów wynika, że Narodowa Żandarmeria we Francji od 2006 r.
włączyła do programu nauczania moduły zwiększania świadomości w
odniesieniu do homoseksualizmu i homofobii 101. Rozmowy przeprowadzane w
terenie wykazały, że krajowy organ ds. równości - Centrum Równości Szans i

97

Szwecja, sprawozdania krajowe.
Spotkanie w terenie z Komisją ds. Równego Traktowania (Holandia, 1.4).
99
Zob. http://www.registrerdiskrimination.kk.dk/?sc_lang=en (17.10.2008).
100
Zob. http://www.drustvolegebitra.si/index.php?option=com_content&task=view&id=148&Itemid=0 (17.10.2008).
101
Spotkanie w terenie z organizacjami Inter-LGBT i L'Autre Cercle (Francja, 10.3.2008).
98
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Zwalczania Rasizmu - w Belgii podjął podobną inicjatywę dotyczącą szkolenia
policjantów102.
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W odniesieniu do postępowań sądowych badanie szwedzkie 103 wykazało, że
odsetek aktów nienawiści skierowanych do sądu różni się znacząco w
poszczególnych jurysdykcjach policyjnych oraz że czynnik nienawiści lub
homofobii nie był czasem uwzględniany w procesie i wyroku, nawet jeżeli
stanowił on motyw popełnionego przestępstwa.

102

Spotkanie w terenie z Centrum Równych Szans oraz Opozycji Wobec Rasizmu (Belgia, 3.4).
E. Tiby (2006) En studie av homofoba hatbrott i Sverige, Sztokholm: Forum för levande
historia.

103
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Dobra praktyka: Polityka dotycząca ścigania. Służba prokuratorska w
Wielkiej Brytanii opublikowała dokument dotyczacy polityki w odniesieniu
do przestępstw z nienawiści o podłożu homofobicznym i transfobicznym.
Dokument wyjaśnia, w jaki sposób prokuratura (Crown Prosecution Service –
CPS) postępuje w przypadku spraw dotyczących przestępstw z nienawiści o
podłożu homofobicznym lub transfobicznym i zawiera oświadczenie, że
prokuratura jest zdecydowana spełnić swoją rolę w ograniczeniu przestępstw
na tle homofobicznym i transfobicznym poprzez postawienie sprawców przed
wymiarem sprawiedliwości 104.

104

Zob. http://www.cps.gov.uk/publications/docs/htc_policy.pdf (6.10.2008).
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Ataki na obiekty, w których gromadzą się osoby LGBT
Istnieją liczne zgłoszenia ataków na obiekty, w których gromadzą się osoby
LGBT w wielu państwach członkowskich – od przypadków wandalizmu
pomieszczeń należących do organizacji pozarządowych LGBT lub ośrodków
społeczności, po nękanie osób LGBT lub napadania na nie w obiektach.
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Wandalizm pomieszczeń należących do lokalnego działu Riksförbundet För
Seksuellt Likaberättigande [Szwedzkiego Stowarzyszenia na Rzecz
Równouprawnienia Seksualnego] w Szwecji poprzez wybicie okien i rzucanie
łatwopalnych przedmiotów jest tylko jednym z przykładów 105. Dzięki
informacjom zebranym podczas wywiadów w terenie można również
przytoczyć przykład spalenia zabytkowego obiektu we Włoszech (Ujawnienie
się) należącego do społeczności LGBT w lutym 2008 r. w Rzymie, a ostatnio
neofaszystowskiego ataku na różne obiekty należące do osób LGBT 106. Włoskie
organizacje pozarządowe Arcigay i Arcilesbica uważają, że zjawisko przemocy
wobec organizacji i ośrodków społeczności LGBT wykazuje tendencję
wzrostową 107.
Mowa nienawiści

e
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Termin „mowa nienawiści” w rozumieniu tej części obejmuje szerszy zakres
czynów słownych wykorzystujących lub wyrażających homofobię lub
transfobię w dyskursie publicznym w sposób poniżający lub obraźliwy.
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Na podstawie dostępnych danych można określić przynajmniej trzy rodzaje
mowy nienawiści jako szczególnie istotne w kontekście homofobii: mowa
nienawiści stosowana przez osoby publiczne, mowa nienawiści stosowana
przez osobistości religijne i mowa nienawiści zamieszczana często anonimowo
w Internecie.

m

Mowa nienawiści stosowana przez osoby publiczne i osobistości religijne
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Niektóre organizacje pozarządowe LGBT i badacze monitorowali wypowiedzi
w prasie i innych miejscach. Na Litwie i Łotwie organizacje pozarządowe
LGBT Mozaika (Łotwa) i Litewska Liga Gejów określiły sposoby
wypowiadania się na podstawie analizy wypowiedzi skierowanych przeciwko

105

106

107

Riksförbundet För Seksuellt Likaberättigande (Nord) [Szwedzka federacja na rzecz praw
osób homoseksualnych, biseksualnych i transgenderowych], Hatbrott! Vad gör jag?
Information och råd för homosexuella, bisexuella och transpersoner (literatura bez daty
publikacji dostępna pod adresem: www.rfsl.se/nord).
Spotkanie w terenie z organizacjami Arcigay i Arcilesbica, 5.3.2008. Zob. też:
http://www.arcigay.it/incendio/incendio-al.coming-out-roma,
http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/cronaca/incendio-coming/1.html,
i
http://www.arcigay.it/dossier-omofobia-italia-2006-2008 ( 20.7.2008).
Spotkanie w terenie z organizacjami Arcigay i Arcilesbica, 5.3.2008.
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osobom LGBT i innych wyrażeń homofobicznych, z których nie wszystkie
mogą ściśle rzecz ujmując podlegać prawnej definicji mowy nienawiści 108.
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Z projektów monitorowania wynika, że przeciwko osobom LGBT
wypowiadają się głównie konserwatywni politycy i publiczne osobistości
religijne (katolickie, luterańskie lub protestanckie). Wypowiedzi te głównie
wykorzystują myśl, że osoby LGBT i ich sposób życia stanowią zagrożenie dla
społeczeństwa. Zgodnie ze stwierdzeniem organizacji Mozaika: „stało się jasne,
że w wypowiedziach przeciwko lesbijkom i gejom wykorzystywane są ciągle
określone rodzaje argumentów” 109.Argumenty te obejmują między innymi 110:
zamiar utrzymania jednorodności etnicznej oraz integralności narodu i
państwa poprzez wyłączenie lub podporządkowanie sobie gejów i lesbijek;

•

wykorzystanie wiary chrześcijańskiej do poparcia wyłączenia gejów i
lesbijek ze „wspólnoty moralnej” rozumianej jako obejmująca cały naród;

•

odnoszenie się do nieokreślonej moralności, przywołując często wartości
rodzinne jako argument za wykluczeniem lub podporządkowaniem sobie
gejów i lesbijek.
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Dodatkowo w niektórych wypowiedziach osoby LGBT są ukazywane jako
zagraniczne „zagrożenie z zachodu” dla „demograficznego przetrwania
narodu”:
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wyraźnie powiedzieć »nie« wszystkim tym mądrym ludziom z Zachodu, którzy chcą
nam wmówić, że nasi ludzie dobrowolnie popełniają samobójstwo, ponieważ, jak
wiecie, dzieci nie pochodzą od homoseksualistów [sic!]” (łotewski parlamentarzysta
na posiedzeniu plenarnym Parlamentu, 31.5.2006.) 111.
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Argumenty przeciw zezwoleniu na wydarzenia gay pride poddają w
wątpliwość również kwestię, czy orientacja seksualna należy do zagadnień
praw człowieka dotyczących mniejszości, czy też stanowi jedynie „niemoralną
skłonność”, co zrównuje homoseksualistów z alkoholikami i narkomanami.

108

Mozaika (2007) Homophobic Speech in Latvia: Monitoring the Politicians;
A. Tereskinas (2007) „Not Private Enough”: Homophobic and injurious speech in the
Lithuanian Media, Wilno: Litewska Liga Gejów.
109
Mozaika (2007) Homophobic Speech in Latvia: Monitoring the Politicians, s. 4.
110
Mozaika (2007) Homophobic Speech in Latvia: Monitoring the Politicians, s. 5.
111
Mozaika (2007) Homophobic Speech in Latvia: Monitoring the Politicians, s. 31.
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gay pride na Łotwie należy uważać za bezprawne i nie wolno na nie zezwolić,
ponieważ po pierwsze, są one zamachem na moralność i model rodziny
obowiązujący w naszym narodzie i chroniony przez podstawowe ustawodawstwo
państwa – Konstytucję. Po drugie, homoseksualizm jest sprzeczny z naturalnym
porządkiem rzeczy, a zatem sprzeczny z prawem bożym. Po trzecie,
homoseksualiści bezprawnie utrzymują, że mają prawa mniejszości. Mniejszość
składa się z osób innych od większości osób ze względu na narodowość, język, rasę,
kolor skóry i inne neutralne cechy charakterystyczne, jednak nie ze względu na
czynnik moralny. Oznacza to, że nie może być mniejszości alkoholików,
homoseksualistów, narkomanów lub jakichkolwiek innych osób, których mniejszość
jest oparta na niemoralnych skłonnościach”. (List otwarty do polityków, podpisany
przez kardynała i kilku księży Kościoła Rzymskokatolickiego na Łotwie) 112.

m

ac

ze

ni

e

ni

ez
w

er

Należy zauważyć, że przykłady negatywnych wypowiedzi publicznych
dotyczących osób LGBT, jak wymienione powyżej, nie ograniczają się w
żadnym przypadku do Łotwy. Informacje zebrane poprzez badania w terenie
wykazały występowanie przypadków takich wypowiedzi we Włoszech, w
Polsce, Grecji, Rumunii oraz na Malcie, Litwie i Cyprze 113, zazwyczaj ze
strony konserwatywnych polityków lub osobistości religijnych z wyznań
katolickich lub prawosławnych. Rodzaje wypowiedzi i przytaczane argumenty
przypominają w znacznym stopniu te określone przez projekt monitorowania
organizacji Mozaika. Zgodnie z oczekiwaniami wywiady przeprowadzone z
organizacjami pozarządowymi LGBT i krajowymi organami ds. równości
wykazały, że w miejscach, w których homoseksualizm jest zagadnieniem ostro
kwestionowanym w polityce ze względów moralnych, mowa nienawiści o
podłożu homofobicznym stanowi większy i bardziej palący problem,
szczególnie jeżeli jest ona wykorzystywana do organizowania oporu wobec
wydarzeń gay pride opisanego w części dotyczącej wolności zgromadzeń.

•
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Wyrażanie nienawiści wobec osób LGBT nie ogranicza się oczywiście tylko do
polityków i osobistości religijnych. Na przykład:
w sektorze rozrywkowym: członek komisji selekcyjnej w konkursie
piosenki prywatnej niemieckiej stacji telewizyjnej [„Deutschland Sucht
Den Superstar”(niemiecka edycja programu „Idol”)] wywołał zamieszanie
nazywając uczestnika programu „pedałem, który wyje jak wilk do
księżyca!” 114.

112

Agencja prasowa LETA, 27.5.2008.
Spotkania w terenie z Ruchem na rzecz Praw Gejów na Malcie (3.3.2008),
Arcigay/Arcilesbica (Włochy, 5.3.2008), Litewską Ligą Gejów (13.3.2008), Kampanią Przeciw
Homofobii (17.3.2008), Cypryjskim Ruchem na rzecz Wyzwolenia Gejów (10 .4. 2008),
OLKE (Grecja, 14.4.2008), ACCEPT (Rumunia, 12.4.2008).
114
W jęz. niemieckim: „Vollschwuchtel, singt wie ein Schwein” (wyemitowany przezstację RTL
w 2008) cytowane w niemieckim sprawozdaniu krajowym.
113
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w mediach: „Homoseksualistów należałoby rozstrzelać” – tak brzmiał
nagłówek w rumuńskiej gazecie Evenimentul Zilei z dnia 11 maja 2004 r.
w artykule dotyczącym publicznych wydarzeń gromadzących osoby
LGBT. 115

•

wśród znanych osób: w 2005 r. ogólnie znany portugalski lider opinii był
ścigany sądownie za publiczne oświadczenie, że homoseksualiści są
chorzy, i porównanie ich do pedofilów i narkomanów 116.
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Mowa nienawiści w Internecie
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Szczególnie istotną kwestią jest rozprzestrzenianie się mowy nienawiści o
podłożu homofobicznym w Internecie. Nie istnieje wiele badań dotyczących
tego zagadnienia, jednak badania w terenie wykazują, że w niektórych
organizacjach pozarządowych 117 i krajowych organach ds. równości 118 oraz
badaniach zostało ono uznane za istotny problem. W jednym z badań 119 z 2006
r. stwierdzono: „po krótkim poszukiwaniu w dowolnej wyszukiwarce można
znaleźć wiele stron internetowych, które swoją propagandę kierują przeciw
imigrantom, żydom, muzułmanom lub homoseksualistom, nawołując do
nienawiści i zachęcając do przemocy wobec tych grup”.
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Badanie wykazało również, że na przykład w Holandii Holenderskie Biuro
Skarg odnotowało stały wzrost w zakresie takich treści zamieszczanych w
holenderskiej przestrzeni internetowej.
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Niektóre krajowe organy ds. równości oraz organizacje pozarządowe LGBT
również odnotowały znaczącą ilość zamieszczanych w Internecie, pełnych
nienawiści komentarzy dotyczących osób LGBT. Podobnie jak w przypadku
innych kontekstów, kilka sieci przeciwnych osobom LGBT wykorzystuje
Internet do komunikacji, tworzenia w sieci kontaktów i mobilizacji. Przykłady
obejmują łotewską organizację NoPride lub portugalską Partido Nacional
Renovador, która w 2005 r. na nacjonalistycznym blogu ogłosiła demonstrację
przeciw „lobbowaniu na rzecz gejów i pedofilów”. W 2006 r. złożony został
donos na ekstremistyczną prawicową stronę internetową w Szwecji za
nawoływanie do nienawiści wobec homoseksualistów 120.
Biuro rzecznika ds. równości szans na Litwie przeprowadziło wywiady z
urzędu i rozpoczęło postępowania w sprawie mowy nienawiści na stronach
115

Rumunia, sprawozdania krajowe.
J.E.F. Gouveia (2005) „Qualquer dia a pedofilia vau acabar por ser legalizada”, w: O
Independente, 18.2.2005
117
Spotkanie w terenie, na przykład z SEKÛ (Estonia, 10.3.2008).
118
Spotkanie w terenie, na przykład z rzecznikiem ds. równości szans (Litwa, 14.3.2008).
119
M. Zarrehparvar (2006) „A Nondiscriminatory Information Society”, w: R.F. Jørgensen
Human Rights in the Global Information Society, Londyn: The MIT Press, s. 226.
120
Brottsförebyggande rådet (szwedzka Krajowa Rada ds. Zapobiegania Przestępczości), 2008
Hatbrott 2007 - En sammanställning av anmälningar med främlingsfientliga, islamofobiska,
antisemitiska och homofobiska motiv.
116
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internetowych. Informacje zgromadzone podczas wywiadów pokazują jednak,
że często trudno jest przeprowadzić rozprawę, ponieważ wymaga to znacznych
środków i determinacji w zidentyfikowaniu rzeczywistych autorów
odpowiedzialnych za komentarze 121.
Wnioski
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Przestępstwa z nienawiści wobec osób LGBT są powszechnym zjawiskiem,
które w zróżnicowany sposób wpływa na gejów, lesbijki, kobiety i mężczyzn
biseksualnych oraz osoby transpłciowe.
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Niezgłaszanie incydentów na policję lub innym władzom – tłumaczone
niechęcią samych ofiar LGBT do zgłaszania incydentów lub zaniedbaniami ze
strony władz policyjnych – stanowi czynnik zwiększający skalę problemu.
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Narzędzia zgłaszania incydentów władzom są słabo rozwinięte, chociaż
niedoszacowanie liczby przestępstw z nienawiści może władzom poważnie
utrudniać skuteczne ich zwalczanie.
Wiedza lub badania dotyczące zakresu, charakteru, sprawców lub ofiar
przestępstw z nienawiści w całej UE są niewielkie.
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W niektórych państwach członkowskich problemem są ataki na obiekty LGBT.
Zdarzały się przypadki wandalizmu pomieszczeń organizacji pozarządowych
LGBT i podpaleń innych miejsc spotkań, a także przypadki dotkliwego nękania
i napaści na klientów. W tym badaniu takie incydenty stwierdzono we
Włoszech i Szwecji.
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Szczególnie niepokojącym zjawiskiem są przypadki stosowania mowy
nienawiści przez osoby publiczne, ponieważ wpływają one w negatywny
sposób na poglądy opinii publicznej, powodując wzrost nietolerancji. W
publicznych wypowiedziach przeciw osobom LGBT często są one
przedstawiane jako osoby wynaturzone, chore, zboczone, związane z
przestępczością, niemoralne lub mające destatabilizujący wpływ na
społeczeństwo.
Szczególnie problematyczną kwestię stanowi Internet. Internet jest
wykorzystywany do nawoływania do nienawiści, a sprawców trudno jest
zidentyfikować i ścigać sądownie.

121

Spotkanie w terenie z rzecznikiem ds. równości szans (Litwa, 14.3.2008).
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Wolność zgromadzeń
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Część ta odnosi się do sytuacji dotyczącej publicznych demonstracji i wydarzeń
gromadzących osoby LGBT, szczególnie obchodów gay pride, a także kwestii
dostępu do pomieszczeń jako obiektów przeznaczonych do działalności
związanej z osobami LGBT oraz ich dostępności.
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Parady gay pride oraz inne publiczne demonstracje i wydarzenia
gromadzące osoby LGBT
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Parada gay pride jest tradycyjnym wydarzeniem, którego początki sięgają
czerwca 1969 r., kiedy osoby LGBT w Nowym Jorku przeprowadziły
kilkudniowy protest na ulicach przeciw stałemu nękaniu przez policję osób
LGBT oraz ich obiektów. W następnym roku powstanie zostało upamiętnione
demonstracjami w kilku amerykańskich miastach, a od tego czasu doroczne
demonstracje przeciw homofobii i za prawami osób LGBT rozpowszechniły się
na całym świecie. Demonstracje gay pride, które w wielu państwach
członkowskich przybrały formę wydarzeń świątecznych, pełnią dodatkowo
ważną funkcję budowania i upełnomocniania społeczności dla osób i grup
LGBT. W wyniku przeprowadzonych wywiadów okazało się, że doroczne
wydarzenia i demonstracje są organizowane przez lokalne organizacje
pozarządowe LGBT w prawie każdym państwie członkowskim UE i większość
odbywa się bez żadnych problemów w odniesieniu do zezwoleń policji lub
władz lokalnych, a w niektórych przypadkach są one nawet organizowane we
współpracy z władzami lokalnymi 122.
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Demonstracje są organizowane pod różnymi nazwami, takimi jak Diversity
March, Rainbow Parade, Equality Parade lub Christopher Street Day, i
charakteryzują się różnymi sloganami, celami i sposobami manifestacji. W tym
względzie uczestnictwo samej UE w takich obchodach uznawane jest za
oznakę wsparcia dla różnorodności orientacji seksualnych. Taka sytuacja miała
miejsce w 2005 r. w przypadku parady Amsterdam Canal Parade, w której
uczestniczyła łódź „For Diversity. Against Discrimination” w ramach kampanii
Komisji Europejskiej na rzecz niedyskryminacji 123. W ostatnich latach niektóre
wydarzenia w różnych państwach członkowskich przyciągnęły jednak w
znacznym stopniu negatywną uwagę, a kontrowersje wokół niektórych
obchodów gay pride stały się wyznacznikiem homoseksualizmu jako jednej z
głównych kwestii politycznych.
Istnieje kilka problemów związanych z reakcją niektórych państw
członkowskich na wydarzenia gay pride w ostatnich latach: niezdolność
niektórych władz do zapewnienia osobom LGBT prawa do gromadzenia się,
niezdolność
do
zapewnienia
osobom
LGBT
ochrony
przed
122
123

Informacje zgromadzone podczas badań w terenie.
Zob. http://www.stop-discrimination.info/31.0.html (12.1.2009).
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kontrdemonstrantami
oraz
rzeczywiste
wykorzystanie
publicznych
demonstracji osób LGBT przez polityków i osobistości religijne do zachęcania
do zachowań i działań przeciw osobom LGBT.
Zakazy
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W ostatnich latach dochodziło do wprowadzania przez władze miejskie
przynajmniej początkowo zakazu organizowania pokojowych demonstracji i
gromadzenia się grup broniących praw społeczności LGBT:
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Litwa: w 2007 r. władze miejskie Wilna odmówiły wydania zezwolenia na
organizację publicznych wydarzeń gromadzących osoby LGBT w dwóch
przypadkach. W drugim przypadku organizatorzy złożyli skargę, jednak sądy ją
oddaliły 124.
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Łotwa: zgodnie z informacjami zgromadzonymi podczas wywiadów, w 2005 i
2006 r. władze miejskie zakazały w Rydze organizacji parady gay pride 125.
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Bułgaria: w 2005 r. burmistrz miasta Varna zakazał otwarcia budki
informacyjnej Pink Point. Organizatorzy wraz z Komisją ds. Przeciwdziałania
Dyskryminacji złożyli skargę i władze miejskie Varny zostały uznane za winne
pośredniej dyskryminacji. Z uwagi na postępowanie odwoławcze sprawa jest
nadal w toku 126.
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Rumunia: w 2005 r. władze miejskie zakazały organizacji marszu Diversity
March w Bukareszcie 127.
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Polska: w 2004 i 2005 r. władze miejskie w Warszawie zakazały marszy
równości osób LGBT. W 2005 r. podobny marsz został zakazany w
Poznaniu 128.
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Jako powody zakazów podawano między innymi bezpieczeństwo uczestników,
naruszenie moralności publicznej i zachowanie porządku publicznego. Należy
jednak zauważyć, że niektóre z zakazów i inne złożone procedury ograniczeń
124

E. Ziobiene (2008) Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual
Orientation, Sprawozdanie dotyczące Litwy, sprawozdanie prawne FRALEX; oraz: spotkania
w terenie z Litewską Ligą Gejów (Litwa, 13.3.2008) i rzecznikiem ds. równości szans (Litwa,
dnia 14.3.2008).
125
Spotkania w terenie na Litwie: z Tiesībsarga birojs [Biurem rzecznika] (12.3.2008) i
organizacją pozarzadową LGBT Mozaika (12.3.2008).
126
S. Kukova (2008) Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds f Sexual
Orientation, Report on Bulgaria, krajowe sprawozdanie prawne Fralex. Także: spotkanie w
terenie z organizacją pozarzadową LGBT- BGO Gemini, 28.4.2008 i Komisją ds. Ochrony
przed Dyskryminacją, 29.4.2008.
127
Rumunia, sprawozdanie krajowe oraz spotkanie w terenie z organizacją pozarządową LGBT ACCEPT (7.4.2008).
128
M. Abramowicz (red.) (2007) Sytuacja społeczna osób biseksualnych i homoseksualnych w
Polsce: Raport za lata 2005-2006, Warszawa: Kampania Przeciw Homofobii i stowarzyszenie
Lambda Warszawa.
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(na przykład w Bukareszcie, Warszawie, Rydze) zostały zmienione w wyniku
poparcia organizacji pozarządowych LGBT, presji międzynarodowej, decyzji
sądów, opinii krajowych organów ds. równości lub interwencji ministrów 129.
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W sprawie Bączkowski i inni przeciwko Polsce, skarga nr 1543/06 wyrok z
dnia 3 maja 2007 r., Europejski Trybunał Praw Człowieka zadecydował, że
zakaz marszów równości i zgromadzeń w Warszawie w 2005 r. stanowił
naruszenie art. 11, 13 i 14 europejskiej Konwencji o ochronie praw
człowieka 130.
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Utrudnienia administracyjne
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Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że utrudnienia administracyjne były
stosowane w 2007 r. w Estonii, gdzie lokalna policja była niechętna
współpracy z organizatorami gay pride i żądała od nich zatrudnienia prywatnej
agencji ochrony 131. Organizatorzy złożyli skargę do Kanclerza
Sprawiedliwości. Kanclerz ustalił, że Põhja Politseiprefektuur [północna
prefektura policji] odmawiając współpracy z organizatorami parady nie
przestrzegała standardów dobrych rządów 132.
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Kanclerz Sprawiedliwości zwrócił również uwagę na fakt, że chociaż władze
wydają się być świadome swoich negatywnych zobowiązań, tj. niezakłócania
parady, nie były świadome pozytywnego zobowiązania obejmującego
zapewnienie środowiska, w którym można korzystać z wolności zgromadzeń i
związanych z nią praw (na przykład poprzez ochronę demonstrantów przed
kontrdemonstrantami) 133.
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Zdaniem osób, z którymi przeprowadzono wywiad, podobne utrudnienia miały
miejsce w związku z marszem Diversity March w 2008 r. w Rumunii, gdzie

Rumunia, sprawozdanie krajowe. M. Abramowicz (2007) Sytuacja społeczna osób
biseksualnych i homoseksualnych w Polsce: Raport za lata 2005-2006, Warszawa: Kampania
Przeciw Homofobii i stowarzyszenie Lambda Warszawa. Spotkania w terenie na Litwie: z
Tiesībsarga birojs [Biurem rzecznika] (12.3.2008) i organizacją pozarzadową LGBT Mozaika
(12.3.2008).
130
Zob. http://www.icj.org/IMG/European_Compilation-web.pdf (26.11.2008).
131
Spotkanie w terenie z organizacjami Diversity i SEKÜ (Estonia, 10.3.2008).
132
Estonia/Õiguskantsleri kantselei (09.2007) „Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava
järgimiseks’”[„Zalecenie dotyczące przestrzegania legalności i dobrych rządów”], pismo do
politseiprefekt [prefekta policji] Raivo Kütta, s. 13.
133
Estonia/Õiguskantsleri kantselei (09.2007) ‘Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava
järgimiseks’ [“Zalecenie dotyczące przestrzegania legalności i dobrych rządów”], pismo do
politseiprefekt [prefekta policji] Raivo Kütta, s. 13.
129
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lokalna policja żądała od organizatorów zapewnienia planu dotyczącego
regulacji ruchu drogowego 134.
Kontrreakcje
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Reakcje przeciwko demonstracjom LGBT, takim jak wydarzenia gay pride, nie
ograniczają się do władz publicznych. Latem 2008 r. międzynarodowe media
informacyjne powiadomiły o gwałtownych atakach na marsze pride w stolicach
Czech, Węgier i Bułgarii. W ostatnich latach gwałtowne ataki na
demonstracje miały miejsce w Szwecji, Polsce, Estonii, Czechach, Rumunii,
Bułgarii, na Łotwie i Węgrzech 135.
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„Neonaziści, którzy pobili mnie na paradzie gay pride w 2003 r., upiekli dwie pieczenie
przy jednym ogniu, ponieważ jestem zarówno »blatte« [obraźliwe określenie na Szweda
o innym kolorze skóry niż biały lub ludzi o kolorowej skórze, takich jak na przykład osoby
pochodzenia arabskiego lub latynoskiego], jak i gejem. Dziś jestem przekonany, że
uczestnictwo w paradzie gay pride jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Znaczna
część gejów, lesbijek i osób transpłciowych boi się dołączyć do parady. Wyjdźcie na ulice
i pokażcie się!” 136 (mężczyzna, Szwecja)

ze

ni

e

ni

Według organizacji pozarządowych i krajowych organów ds. równości w
wyżej wymienionych krajach, kontrdemonstracje są organizowane przez szereg
grup, działających czasem w strategicznych sojuszach, i mogą obejmować:
grupy faszystów i neonazistów, grupy skrajnych nacjonalistów lub
konserwatywne grupy chrześcijan z kościołów prawosławnych, katolickich lub
protestanckich.
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W niektórych przypadkach mobilizacja kontrdemonstracji obejmuje również
osoby spoza tych grup, co prowadzi do dużych publicznych demonstracji, które
nawołują na przykład do „śmierci sodomitom” 137 i używają sloganów takich,
jak „Parada gejów = parada AIDS”, „Stop zachodniemu rozpasaniu” lub „Geje
są jak Żydzi - muszą umrzeć” 138.
Przykładem wyzwań stojących przed organizatorami publicznych wydarzeń
gromadzących osoby LGBT jest badanie przeprowadzone w 2005 r. w Polsce,
które wykazało, że 78% respondentów jest przeciwnych prawu organizacji
LGBT do urządzania publicznych demonstracji 139.

Spotkanie w terenie z organizacją ACCEPT (Rumunia, 7.4.2008).
Informacje ze sprawozdań krajowych.
136
RFSL (2005) ‘Belonging’, tekst dostępny pod adresem
http://www.rfsl.se/public/rfsl_belonging_2.pdf 6.2.2009).
137
Rumunia, sprawozdania krajowe.
138
S.P. Knudsen, „Gay Pride er vestlig decadence” w: Dagbladet Information, 2.6.2008, tekst
dostępny pod adresem: http://www.information.dk/160136 (21.7.2008).
139
Centrum Badania Opinii Społecznej (2005) Akceptacja praw dla gejów i lesbijek i społeczny
dystans wobec nich, tekst dostępny pod adresem:
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2005/K_127-05.PDF (21.7.2008).
134
135
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Wyniki badań prowadzonych w terenie wskazują, że oprócz ataków na parady
lub marsze, kilka organizacji pozarządowych LGBT zgłosiło problemy w
zakresie bezpieczeństwa uczestników przed wydarzeniami gay pride, a w
szczególności po tych wydarzeniach 140.Z uzyskanych informacji wynika, że
policja nie była w stanie ochronić uczestników przed atakami lub była temu
niechętna 141.
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Istnieją liczne przykłady polityków odmawiających wspierania wydarzeń gay
pride, jednak jeżeli tacy politycy są bezpośrednio odpowiedzialni za równe
traktowanie, przesłanie polityczne jest szczególnie silne. W maju 2008 r. nowo
mianowana Minister ds. Równych Szans we Włoszech odmówiła poparcia
parady gay pride w Rzymie ze względu na fakt, że homoseksualiści nie są już
dyskryminowani we Włoszech. Nie zgodziła się z celem przyświecającym
organizatorom gay pride, polegającym na przyznaniu związkom
homoseksualnym takiego samego statusu prawnego jaki mają małżeństwa
heteroseksualne.
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Przy uwzględnieniu traktowania ze strony władz, charakteru kontrdemonstracji
oraz debaty publicznej towarzyszącej demonstracjom LGBT, jasne staje się, że
ekstremiści nie są jedynymi osobami zagrażającymi prawu do wolności
zgromadzeń w odniesieniu do demonstracji LGBT. Można zauważyć zjawisko
znacznego pokrywania się państw członkowskich, w których władze odmówiły
wydania zezwolenia na demonstracje LGBT lub były temu niechętne, z
przypadkami agresywnych kontrdemonstracji.

ni

Zakazy, utrudnienia i ataki na demonstracje LGBT
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W ciągu ostatnich pięciu lat zakazy, utrudnienia administracyjne i
zorganizowane ataki na publiczne demonstracje LGBT miały miejsce w
Bułgarii, Estonii, Polsce, Rumunii i na Łotwie. Zorganizowane ataki (ale nie
zakazy lub utrudnienia) miały miejsce w Czechach, Włoszech, Szwecji i na
Węgrzech.
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Żadne problemy w tym zakresie nie zostały zgłoszone w Portugalii, Hiszpanii,
Francji, Belgii, Niemczech, Austrii, Słowenii, Irlandii, Wielkiej Brytanii,
Luksemburgu, Holandii, Grecji, Danii, Finlandii oraz na Słowacji lub Malcie.
Badania przeprowadzone w terenie pozwalają zwrócić uwagę na przypadek
Litwy, w której mimo kilku prób organizacji publicznych wydarzeń
gromadzących osoby LGBT do momentu sporządzenia sprawozdania żadne z
nich nie zostało przeprowadzone ze względu na zakazy ze strony lokalnych
Spotkania w terenie na przykład z federacją RFSL (Szwecja, 5.3.2008), Háttér Társaság a
Melegekért [Stowarzyszenie Pomocy Háttér] (Węgry, 17.4.2008), Mozaika (Łotwa, dnia
12.3.2008).
141
Spotkania w terenie na przykład z organizacją ACCEPT (Szwecja, 7.3.2008), Háttér Társaság
a Melegekért [Stowarzyszenie Pomocy Háttér] (Węgry, 17.4.2008), Kampania Przeciw
Homofobii (Polska, 17.3.2008).
140
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władz 142. Na Cyprze publiczne wydarzenia gromadzące osoby LGBT nigdy nie
zostały zorganizowane 143.
Dostępność pomieszczeń
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W niektórych państwach członkowskich osoby i organizacje LGBT
doświadczają również trudności w znalezieniu pomieszczeń do celów działań
politycznych lub kulturalnych. We wszystkich państwach członkowskich z
wyjątkiem Cypru organizacje pozarządowe LGBT prowadzą działalność we
własnych biurach lub dzielą biura z innymi organizacjami pozarządowymi.
Zdobycie takich pomieszczeń w celu organizacji działań politycznych,
społecznych lub kulturalnych stanowi czasem problem. Badania
przeprowadzone w terenie wskazują na przykład, że na Litwie organizacja
pozarządowa dla osób niepełnosprawnych odmówiła wydzierżawienia
Litewskiej Lidze Gejów (LGL) pomieszczeń biurowych, ponieważ nie chciała,
aby osoby LGBT przebywały w jej pomieszczeniach 144.
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Obchody dziesiątej rocznicy powstania ruchu LGBT w Słowenii miały się
odbyć w Zamku Lublańskim. Dzierżawca zamku odwołał wydarzenie, kiedy
dowiedział się, że było ono związane z osobami LGBT 145.
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W 2005 r. we Włoszech organizacje lesbijskie w Mediolanie protestowały
przeciwko prowincji Mediolanu, która kilka dni przed wydarzeniem odmówiła
udzielenia dostępu do obiektu dla celów międzynarodowego seminarium
dotyczącego kwestii lesbijek. Organizacjom LGBT zakazano uczestnictwa w
konferencji rządowej ds. rodziny, organizowanej przez Ministerstwo Rodziny
w maju 2007 r. Ponadto znaczna część teatrów, kin i innych ośrodków
wykorzystywanych do organizowania publicznych debat we Włoszech jest
własnością Kościoła Katolickiego, a ośrodki te odmówiły udostępnienia
pomieszczeń dla celów wydarzeń dotyczących praw LGBT 146.
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W większości państw członkowskich osoby LGBT mogą swobodnie korzystać
z prawa do wolności zgromadzeń. W ostatnich latach zakazy lub utrudnienia
administracyjne powstrzymały jednak organizację pokojowych publicznych
demonstracji LGBT w niektórych państwach członkowskich (Estonia, Łotwa,
Litwa, Polska, Rumunia i Bułgaria). Organizacjom pozarządowym LGBT

Spotkania w terenie z Litewską Ligą Gejów (Litwa, 13.4.2008) i rzecznikiem ds. równości
szans (Litwa, 14.3.2008).
143
Spotkanie w terenie z organizacją Cypryjski Ruch na rzecz Wyzwolenia Gejów (Cypr,
10.4.2008).
144
Spotkania w terenie z Litewską Ligą Gejów (Litwa, 13.4.2008) i rzecznikiem ds. równości
szans (Litwa, 14.3.2008).
145
Słowenia, sprawozdania krajowe.
146
Włochy, sprawozdanie krajowe oraz spotkanie w terenie z organizacjami Arcigay i
Arcilesbica, 5.3.2008).
142
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udało się jednak ostatecznie zorganizować swoje wydarzenia w tych państwach
członkowskich, z wyjątkiem Litwy.
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Co więcej, w niektórych państwach członkowskich władze publiczne nie były
w stanie lub nie chciały zapewnić uczestnikom publicznych demonstracji
LGBT ochrony przed atakami ze strony skrajnie prawicowych,
nacjonalistycznych, konserwatywnych lub religijnych kontrdemonstrantów. W
ciągu ostatnich pięciu lat tego rodzaju ataki miały miejsce w Szwecji, Estonii,
Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii, Włoszech oraz na Łotwie i Węgrzech.
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Informacje zgromadzone podczas wywiadów wskazują, że organizacje
pozarządowe LGBT zgłosiły również trudności w odniesieniu do znalezienia
pomieszczeń do celów działań LGBT w niektórych państwach
członkowskich 147.

147

Informacje z wywiadów przeprowadzonych w terenie we Włoszech, Słowenii i na Litwie.
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Rynek pracy
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W niniejszej części przedstawiono analizę różnych kwestii dotyczących
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w sferze zatrudnienia,
mianowicie „niewidzialności” osób LGBT, możliwości korzystania ze swoich
praw na rynku pracy, dowodów dotyczących poziomu doświadczonej
dyskryminacji i homofobii w miejscu pracy, rozpowszechnienia dyskryminacji
na rynku pracy i postaw oraz obowiązków pracodawców wobec osób LGBT.
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Otwartość a „niewidzialność” osób LGBT
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We wszystkich państwach członkowskich organizacje pozarządowe LGBT, z
którymi przeprowadzano wywiady w terenie, sugerowały, że wiele osób LGBT
jest niewidocznych na rynku pracy. Ustalenie to zostało poparte wywiadami z
krajowymi organami ds. równości i władzami publicznymi we wszystkich 27
państwach członkowskich 148. Jak stwierdziła Komisja, „ta dyskryminowana
grupa niemal nie istnieje w publicznych statystykach i często jest to zamierzone
(…). Poinformowano nas, że dyskryminacja ze względu na orientację
seksualną miała miejsce, gdy osoba została zatrudniona, a informacja na temat
jej seksualności – dobrowolnie lub nie – ujawniona” 149.
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Jak wynika ze sprawozdania ILGA-Europe 150 42% respondentów LGB nie
ujawnia swojej orientacji seksualnej w miejscu pracy. 66% wymienia strach
przed negatywnymi reakcjami jako czynnik decydujący o nieujawnianiu
orientacji.
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Szwedzkie badanie 151 przeprowadzone przez Arbetslivsinstitutet [krajowy
instytut ds. życia zawodowego] pokazało, że 50% respondentów LGB nie
zachowywało się w pracy otwarcie. 40% z nich unikało podtrzymywania
kontaktów towarzyskich w obawie przed byciem „ujawnionym”.
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W Niemczech152 badaniem objęto 2 230 pracowników o orientacji
homoseksualnej i schemat okazał się podobny: 52% gejów i lesbijek nie
ujawnia współpracownikom swojej orientacji seksualnej lub ujawnia ją tylko
Spotkania w terenie z organizacjami pozarządowymi LGBT, krajowymi organami ds.
równości i władzami publicznymi we wszystkich państwach członkowskich UE, marzec-maj
2008 r.
149
Komisja Europejska, Walka z dyskryminacją i promowanie równości płci. Jak zmierzyć
osiągnięte postępy, s. 62, dostępne pod adresem:
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/stud/measprog08_en.pdf
(16.12.2008).
150
S. Quinn i E. Paradis (2007) Going Beyond the Law: promoting equality in employment,
ILGA-Europe.
151
Arbetslivsinstitutet (2003) Arbetsvillkor och utsatthet, Sztokholm.
152
D. Frohn (2007) „Out im Office?!” Sexuelle Identität, (Anti-)Diskriminierung und Diversity
am Arbeitsplatz, Köln: Schwules Netzwerk NRW e.V. (red.) sfinansowany przez Ministerstwo
ds. Pokoleń, Rodziny, Kobiet i Integracji Północnej Nadrenii-Westfalii.
148
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nielicznym. Znacznie mniej było przypadków ujawnienia swojej orientacji
przełożonym lub dyrektorom (65,1% nie ujawnia jej lub czyni to tylko wobec
niektórych przełożonych). W określonych branżach, np. w wojsku lub wśród
kleru, odsetek ujawnień orientacji seksualnej jest znacznie niższy od
przeciętnego.
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Fińskie badanie 153 wskazało, że otwartość wpływa na życie zawodowe
pracowników LGB w inny sposób niż w przypadku pozostałych mniejszości.
Jako jeden z głównych czynników dyskrecji w miejscu pracy wskazywano
niepewność dotyczącą zatrudnienia. Jak wynika z innego fińskiego badania 154,
osoby LGBT często opracowują strategie dotyczące nieujawniania statusu
LGB, np. zmieniając temat rozmowy lub odchodząc od rozmówców.
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„Często myślę, że gdyby się dowiedzieli, prawdopodobnie już nigdy nie pozwoliliby mi
się zajmować małymi dziewczynkami, jeśli mielibyśmy takie pacjentki. Pewnie nigdy
nie powierzono by mi funkcji starszej pielęgniarki. Uważaliby mnie za pedofila lub
kogoś w tym rodzaju. Tak właśnie bym się czuła, Boże, gdyby się teraz dowiedzieli” 155
(kobieta, 31 lat, Finlandia).
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Jak stwierdził przedstawiciel szwedzkiej Federacji na rzecz Praw Lesbijek,
Gejów oraz Osób Biseksualnych i Transpłciowych (RFSL): „Możesz mieć
wrażenie, że musisz wypowiadać się ogólnikowo na ten temat, i w końcu
stajesz się w towarzystwie osobą niewidzialną. Zdecydowanie nie osiągniesz w
ten sposób dobrej pozycji w grupie, więc towarzyski aspekt twojej pracy okaże
się klapą. A przecież w pracy spędzamy jedną trzecią życia, więc ważne jest,
aby być częścią grupy” 156.
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Według wspomnianego badania taki „stały kurs” przyjęty w miejscu pracy ma
określone konsekwencje. Szwedzkie badanie 157 pokazuje, że z ukrywaniem
orientacji seksualnej w pracy wiążą się zagrożenia dla zdrowia, zaś badanie

153

J. Lehtonen i K. Mustola red. (2004), Straight people don’t tell, do they…? Negotiating the
boundaries of sexuality and gender at work, Research Reports 2b/04, Ministerstwo Pracy.
154
M. Kaskissari (2004), Young Lesbian and Bisexual Women and their coping at work, w: J.
Lehtonen, K. Mustola red. (2004), Straight people don’t tell, do they…? Negotiating the
boundaries of sexuality and gender at work, Research Reports 2b/04, Ministerstwo Pracy.
155
J. Lehtonen i K. Mustola red. (2004), Straight people don’t tell, do they…? Negotiating the
boundaries of sexuality and gender at work, Research Reports 2b/04, Ministerstwo Pracy.
156
RFSL (2007) Open Up Your Workplace: challenging homophobia and hetero-normativity, s.
19, Sztokholm.
Arbetslivsinstitutet, (2003), Arbetsvillkor och utsatthet, dostępne pod adresem:
http://www.rfsl.se/public/hobi_almedalen2003.pdf (6.2.2009).

157
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brytyjskie 158 ujawnia, że osoby LGB uważają, że sa bardziej wydajne w pracy,
jeśli ujawnią swoją orientację.
Korzystanie z praw na rynku pracy
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Dyrektywa w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy 159
zakazuje zarówno bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji, jak i nękania ze
względu na orientację seksualną zarówno w prywatnym, jak i publicznym
sektorze pracy i zatrudnienia. Zakaz ten obowiązuje w odniesieniu do
warunków dostępu do zatrudnienia lub pracy na własny rachunek lub
wykonywania zawodu, dostępu do poradnictwa lub kształcenia zawodowego,
warunków zatrudnienia i pracy oraz członkostwa i działania w organizacjach
pracowników lub pracodawców. Powyższa dyrektywa miała być wdrożona w
państwach członkowskich UE do 2 grudnia 2003 r., jednak jej wprowadzenie w
życie przebiega w państwach członkowskich różnie 160.
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Jak wynika z rozmów przeprowadzanych z krajowymi organami ds. równości i
organizacjami pozarządowymi LGBT, zagadnienie dotyczące korzystania osób
LGBT z przysługujących im praw i dochodzenia zadośćuczynienia za
zachowania dyskryminacyjne okazało się problemem we wszystkich 27
państwach członkowskich.
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Jeżeli osoby LGBT doświadczają dyskryminacji, konieczne jest zapewnienie
im dostępu do mechanizmów składania skarg. W tym względzie istnienie
krajowych organów ds. równości rozpatrujących skargi dotyczące
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną ma zasadnicze znaczenie dla
możliwości korzystania przez osoby LGBT z prawa do niedyskryminacji.
Jednak w wielu państwach członkowskich takie organy po prostu nie istnieją.
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Mapa pokazuje, w których z 27 państw członkowskich krajowe organy ds.
równości zajmują się dyskryminacją ze względu na orientację seksualną:
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Krajowe organy ds. równości

158

Stonewall (2008) Serves You Right. Lesbian and gay people’s expectations of discrimination.
Dyrektywa Rady 2000/78 z 27.11.2000.
160
Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2008) Homofobia i dyskryminacja ze
względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w państwach członkowskich Unii
Europejskiej: Część I – Analiza prawna, s. 36-52.
159

70

e
an
ow
ik
yf
er
ez
w
ni
e
ni
ze
ac

Tł
u

m

Insert translation
Country Results
Wyniki z poszczególnych krajów
The Netherlands
Holandia
Sweden
Szwecja
Denmark
Dania
Austria
Austria
Belgium
Belgia
Spain
Hiszpania
Germany
Niemcy
Luxembourg
Luksemburg
France
Francja
United Kingdom
Wielka Brytania
European Union (27)
Unia Europejska (27)
Ireland
Irlandia
Czech Republic
Czechy
Single Equality Body
Moving towards a Single Equality Body
No Equality Body addressing discrimination on ground of sexual
orientation

Insert translation
Lithuania
Litwa
Italy
Włochy
Finland
Finlandia
Portugal
Portugalia
Slovenia
Słowenia
Estonia
Estonia
Hungaria
Węgry
Slovakia
Słowacja
Bulgaria
Bułgaria
Greece
Grecja
Cyprus
Cypr
Latvia
Łotwa
Romania
Rumunia
Malta
Malta
Jednoosobowy organ ds. równości
Dążenie do utworzenia jednoosobowego organu ds. równości
Brak organu ds. równości zajmującego się dyskryminacją ze
względu na orientację seksualną

Istnieje ogólna zbieżność w dążeniu do modelu osobnego organu ds. równości,
upoważnionego do rozpatrywania każdego rodzaju dyskryminacji. Taki model

71
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istnieje już w 18 państwach członkowskich (Belgia, Bułgaria, Dania, Niemcy,
Grecja, Francja, Irlandia, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry,
Holandia, Austria, Rumunia, Słowenia, Słowacja i Wielka Brytania).
Ponadto w momencie tworzenia tego raportu 9 państw członkowskich nie
posiadało organu ds. równości upoważnionego do zajmowania się
dyskryminacją ze względu na orientację seksualną, zaś trzy państwa dążyły do
utworzenia takiego organu (Estonia, Włochy i Portugalia).

ez
w

er

yf

ik

ow

an

Jedynie Szwecja posiadała organ wyspecjalizowany w zajmowaniu się
dyskryminacją ze względu na orientację seksualną, zwany HomO, i był to jeden
z czterech rzeczników ds. równego traktowania. Jednak od 1 stycznia 2009 r.
rzecznik ds. dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i inni rzecznicy
ds. dyskryminacji zostali połączeni w instytucję szwedzkiego Rzecznika ds.
dyskryminacji. Nowy rzecznik będzie prowadził działania w oparciu o nową
ustawę antydyskryminacyjną, która zastąpi istniejące siedem aktów prawnych
dotyczących dyskryminacji 161. Podsumowując, w ciągu następnego roku lub
dwóch prawdopodobnie 22 państwa członkowskie będą dysponowały osobnym
organem ds. równości, upoważnionym do zajmowania się każdym rodzajem
dyskryminacji.
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Dziewięć państw członkowskich nie posiada organu ds. równości
upoważnionego do zajmowania się dyskryminacją ze względu na orientację
seksualną (Czechy, Dania, Estonia, Hiszpania, Włochy, Malta, Polska,
Portugalia i Finlandia). W pięciu z nich instytucja Rzecznika Praw
Obywatelskich może być uprawniona do przyjmowania skarg dotyczących
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną (Czechy, Estonia,
Hiszpania, Polska i Finlandia). Jednak tego rodzaju instytucje Rzecznika
Praw Obywatelskich nie dysponują zakresem środków przewidywanych dla
organów ds. równości na mocy dyrektywy wprowadzającej w życie zasadę
równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne.

m

Dane na temat dyskryminacji
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Istnieje niewiele oficjalnych danych statystycznych dotyczących skarg na temat
dyskryminacji. 10 państw członkowskich (Austria, Czechy, Cypr, Estonia,
Węgry, Łotwa, Litwa, Holandia, Rumunia i Szwecja) dokonały zestawienia
danych statystycznych dotyczących skarg. Poniższa tabela pokazuje liczbę
skarg w każdym państwie wraz z całkowitą liczbą wykrytych przypadków
dyskryminacji 162:
Kraj

Całkowita liczba skarg

Całkowita liczba

Rzecznik ds. dyskryminacji ma obowiązek dopilnowac, by w żadnym obszarze społeczeństwa
nie dochodziło do dyskryminacji ze względu na płeć, tożsamość lub manifestację transpłciową,
pochodzenie etniczne, religię lub inny światopogląd, niepełnosprawność, orientację seksualną
lub wiek. Rzecznik propaguje także równość praw i szans, nadzoruje zgodność z ustawą
antydyskryminacyjną, rozpatruje indywidualne skargi i propaguje równość poprzez
poradnictwo i edukację http://www.homo.se/o.o.i.s/1210 (23.10.2008).
162
Informacje z krajowych sprawozdań FRALEX; informacje ze Szwecji - od HomO.
161
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Austria
Czechy
Cypr
Estonia
Węgry
Łotwa
Litwa
Holandia
Rumunia
Szwecja
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45
1
1
1
2
12
18
6
7
62

wykrytych przypadków
dyskryminacji,
potwierdzonych w 2007 r.
przez organ równości,
trybunały, sądy itp.
(2007) 164
0
1
decyzja w toku
0
0
1
1
3
1
165
6

e

dotyczących dyskryminacji
ze względu na orientację
seksualną – organ ds.
równości, trybunały, sądy
itp. (2007) 163
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Wywiady przeprowadzone z krajowymi organami ds. równości i organizacjami
pozarządowymi LGBT we wszystkich 27 państwach członkowskich pokazały,
że mimo wdrożenia prawodawstwa UE i jego transpozycji do ustawodawstwa
krajów UE liczba uzasadnionych przypadków dotyczących dyskryminacji ze
względu na orientację seksualną jest wyjątkowo niska.
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Jak ujął to w trakcie wywiadu przedstawiciel organizacji pozarządowej Mozaika:
„Zazwyczaj ludzie w pracy nie są otwarci w kwestii swojej orientacji seksualnej, nie
znają swych praw i chcą uniknąć rozgłosu. Jest również kwestia homofobii
zinternalizowanej – społeczeństwo łotewskie jest tak homofoniczne, że osoby LGBT

Skargi dotyczą wszystkich społecznych obszarów dyskryminacji (zatrudnienia, edukacji,
kwestii mieszkaniowych, towarów i usług itp.).
164
Liczba skarg w 2007 r. niekoniecznie odpowiada liczbie wykrytych w 2007 r. przypadków,
gdyż niektóre decyzje nie zostały podjęte w tym samym roku, w którym złożono skargę.
165
Należy zauważyć, że liczba „6” dotyczy tylko tych spraw, w których znaleziono wystarczające
dowody dyskryminacji i podjęto decyzję potwierdzającą zasadność zgromadzonych dowodów.
W pozostałych 56 sprawach nie znaleziono dowodów na złamanie przepisów, co niekoniecznie
oznacza, że w tych przypadkach nie doszło dyskryminacji, lecz jedynie że dowody na poparcie
zarzutu dyskryminacji były za słabe.
163
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przyjmują negatywną ocenę na swój temat” 166.
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Na Łotwie Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i organizacja pozarządowa
LGBT Mozaika zasugerowały, że może być wiele powodów małej liczby spraw
dotyczących dyskryminacji, np. niechęć osób LGBT do rozgłosu
towarzyszącego postępowaniu sądowemu lub nierozpoznanie problemów, które
napotykają, jako dyskryminacji 167.
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Organizacja pozarządowa LGBT Kampania Przeciw Homofobii w Polsce
zauważyła w wywiadzie, że złożenie skargi łączy się w przypadku osób LGBT
z ryzykiem utraty pracy 168. Przy relatywnie wysokiej stopie bezrobocia w
Polsce osoby LGBT obawiają się konsekwencji, zaś wniesienie skargi
przeciwko pracodawcy jest postrzegane jako zmniejszenie szans na znalezienie
nowego
zatrudnienia 169.
Przedstawiciel
Biura
Pełnomocnika
ds.
Równouprawnienia w Irlandii poinformował rozmówców, że z powodu obawy
przed rozgłosem nawet świadome swoich praw osoby LGBT niechętnie
wnoszą skargi dotyczące dyskryminacji 170.
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W Grecji pewne ograniczone badania testowe dyskryminacji 171 pokazały, że
jeden na czterech pracodawców niechętnie wzywa na rozmowy kwalifikacyjne
kandydatów, co do których przypuszcza lub wie, że są gejami (mają opinię
gejów). Odsetek ten jest wyższy w przypadku pracodawców płci męskiej (1 do
3).
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We Francji organizacje pozarządowe LGBT Inter LGBT i L’Autre Cercle zwróciły
uwagę na „brak powiązania” między słowem „dyskryminacja” a orientacją seksualną:
„Kiedy pada słowo »dyskryminacja«, ludzie automatycznie myślą o płci lub rasie albo
pochodzeniu etnicznym, podczas gdy inne kwestie, w tym orientacja seksualna,
pozostają daleko w tyle”' 172.

Spotkanie w terenie z organizacją Mozaika (Łotwa, 12 marca 2008 r.).
Spotkanie w terenie z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i organizacją Mozaika (Łotwa,
12.3.2008).
168
Spotkanie w terenie z organizacją Kampania Przeciw Homofobii (Polska, 17.3. 2008).
169
Spotkanie w terenie z Kampanią Przeciw Homofobii (Polska, 17.3.2008).
170
Spotkanie w terenie z Biurem Pełnomocnika ds. Równouprawnienia Irlandii (Irlandia,
4.4).
171Drydakis Nick (2007), Dual Life for Equal Labour? Sexual Orientation Discrimination in the
Greek Labour Market, Departament Ekonomii, Uniwersytet Kreteński, B.E.N.E.Tec, dostępne
pod adresem:
http://www.soc.uoc.gr/econ/wpa/docs/Sexual_Orientation_Discrimination_in_Greece_Drydaki
s.pdf (11.9.2009).
172
Spotkanie w terenie z organizacją Inter LGBT i L’Autre Cercle (Francja, 10.3.2008).
166
167
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Dobra praktyka: We Francji HALDE (Wysoka Władza ds. Walki z
Dyskryminacją i Równych Szans) opracowała i rozprowadziła w setkach
francuskich przedsiębiorstw Kartę Różnorodności (la charte de la diversité),
podnosząc świadomość i mobilizując główne strony zainteresowane do
dokonania przeglądu swoich działań w tym obszarze 173.

ow

an

e

W Austrii kierowca tramwaju, który był przez wiele lat nękany przez
współpracowników, został w końcu zwolniony z pracy przez przedsiębiorstwo
transportu publicznego. Pracownik pozwał byłego pracodawcę i wygrał proces
w wiedeńskim sądzie przemysłowym w pierwszej instancji. Przedsiębiorstwo
transportowe odwołało się jednak od tej decyzji i sprawa jest w toku w sądzie
apelacyjnym 174.
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Informacje przedstawione przez organizacje pozarządowe LGBT uzupełniane
zostały wynikami badań. Badanie 175 obejmujące zarówno Irlandię Północną w
Wielkiej Brytanii, jak i Irlandię, oparte na wywiadach z osobami LGB,
organizacjami pozarządowymi i pracownikami organów ds. równości
podsumowano stwierdzeniem, że „wszyscy potencjalni skarżący napotykają
pewne przeszkody podczas identyfikacji i rozpatrywania skarg, jednakże w
przypadku osób LGB przeszkody te są znacznie poważniejsze”. Niektóre z
dostrzeżonych ograniczeń to: strach przez represjonowaniem oraz ryzyko
zwolnienia z pracy lub bycia obiektem homofobii lub działań
dyskryminacyjnych.
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Badanie Eurobarometru również wskazuje na wyraźny brak tych kwestii we
właściwym ustawodawstwie antydyskryminacyjnym. Prawie połowa (45%)
obywateli UE uważa, że podczas zatrudniania nowego pracownika nie
obowiązują przepisy zakazujące dyskryminacji ze względu na orientację
seksualną 176.
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Przypadki dyskryminacji i homofobii w miejscu pracy
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Ankiety elektroniczne dla zainteresowanych stron zawierały pytania dotyczące
możliwości uzyskania zatrudnienia jako osoba otwarcie określająca się jako
osoba LGBT w porównaniu z osobą heteroseksualną. 43% respondentów
stwierdziło, że otwarcie mówiące o swojej orientacji osoby LGB miały
„nierówne” lub „trochę nierówne” szanse w porównaniu z osobami
heteroseksualnymi. 51% respondentów sądziło, że osoby te miały „w miarę
równe szanse” lub „prawie te same szanse”, ale tylko 6% uznało, że osoby
LGB otwarcie mówiące o swojej orientacji miały te same szanse. Jednak w
173

Zob. http://www.charte-diversite.com (7.2.2009).
Zob. http://wien.orf.at/stories/270683 (10.1.2009).)
175
J. Walsh, C. Conlon, B. Fitzpatrick i U. Jansson (2007) Enabling Gay, Lesbian and Bisexual
Individuals to Access their Rights under Equality Law, Dublin; Belfast: Biuro Pełnomocnika
ds. Równouprawnienia i Komisja ds. Równouprawnienia w Irlandii Północnej, s. 4.
176
Eurobarometr 263 (2007), dostępne pod adresem:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_en.pdf (12.1.2009).
174
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odniesieniu do szans znalezienia zatrudnienia przez osoby otwarcie określające
się jako transpłciowe, 71% respondentów uznało, że miałyby one „nierówne”
lub „trochę nierówne” szanse na zdobycie pracy.
Badania na temat doświadczeń w miejscu pracy

Społeczno-ekonomiczna Rada Flandrii (SERV), Holebi’s en de arbeidsmarkt, SERV 2005;
John Vincke, Alexis Dewaele, Wim Van den Berghe i Nele Cox, Zzzip – een statistisch
onderzoek met het oog op het verzamelen van basismateriaal over de doelgroep holebi’s,
Gandawa 2006.
D. Frohn (2007), Out im Office?! Sexuelle Identität, (Anti-)Diskriminierung und Diversity
am Arbeitsplatz. Köln: Schwules Netzwerk NRW e.V. (red.) sfinansowane przez
Ministerstwo d/s Pokoleń, Rodziny, Kobiet i Integracji Północnej Nadrenii-Westfalii..
Arbetsvillkor och utsatthet, Arbetslivsinstitutet 2003.
P.Jójárt, M. Šípošová i A. Daučíková (2002), Report on Discrimination of Lesbians, Gay
men and Bisexuals in Slovakia, archiwum, Bratysława.
Biuro Pełnomocnika ds. Równouprawnienia (2002) Implementing Equality for Lesbians,
Gays and Bisexuals, Dublin.
Badanie zostało przeprowadzone przez CATINÉT Research na zlecenie Ugebrevet A4.
Wyniki opublikowano w Ugebrevet A4, 8 sierpnia 2005 (A.F. Thøgersen, S. Kudahl).
J. Takács, L. Mocsonaki i T. P. Tóth, A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT)
emberek társadalmi kirekesztettsége Magyarországon (Wykluczenie społeczne osób LGBT
na Węgrzech), Budapeszt, MTA SZKI 2007. Najnowsze badanie na Węgrzech (Takács,
Mocsonaki i Tóth 2008) pokazuje, że więcej niż jedna trzecia respondentów LGBT
doświadczyła dyskryminacji i uprzedzeń w miejscu pracy.
J. Lehtonen i K. Mustola red. (2004), Straight people don’t tell, do they…? Negotiating the
boundaries of sexuality and gender at work. Research Reports 2b/04, Ministerstwo Pracy.
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Wyniki ankiet elektronicznych i wywiadów przeprowadzanych w terenie
pokrywają się z wynikami badań w kilku państwach członkowskich, np.
Belgii 177, Niemczech 178, Szwecji 179, Słowacji 180, Irlandii 181, Danii 182,
Węgrzech183 i Finlandii 184. Podsumowując, wspomniane wyniki badań
pokazują, że osoby LGBT doświadczają dyskryminacji i homofobii w miejscu
pracy poprzez dyskryminację bezpośrednią i pośrednią (dostęp do zatrudnienia,
zwolnienia i brak awansu); nierówne traktowanie przy wyrażaniu uznania, w
kwestii presji działania, awansu, szkoleń, zarobków lub urlopu; nękanie w
formie poniżających lub obraźliwych wypowiedzi, wyzwisk i obelg, używanie
przez współpracowników obelżywego języka, kpiny, wyśmiewanie,
plotkowanie; uwagi o wyraźnie seksualnym charakterze oraz izolację
społeczną.

178
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182

183
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Mimo że brak otwartości może sprawiać, iż problem orientacji seksualnej wydaje się
niewidoczny, osoby LGBT nieujawniające swojej orientacji seksualnej również
doświadczają dyskryminacji. Badania przeprowadzone na Słowacji 185 pokazują, że
mimo iż wiele osób LGBT ukrywa swoją orientację seksualną w pracy, ponad 25%
doświadcza nękania. W Szwecji mężczyzna zatrudniony w szpitalu w Skåne złożył
do organu ds. równości HomO skargę na swojego pracodawcę za dyskryminację ze
względu na orientację seksualną, gdyż po tym, jak wspomniał w pracy, że jest
homoseksualistą, przez kilka lat był obiektem insynuacji, pogardliwych komentarzy i
otwartego mobbingu ze strony współpracowników. Mimo kilkukrotnych apeli do
pracodawcy nie podjęto żadnych działań. Organizacja HomO skontaktowała się ze
Szwedzkim Związkiem Pracowników Miejskich, do którego należał skarżący; związek
reprezentował go w negocjacjach z pracodawcą, który przyznał się do niedopełnienia
obowiązku podjęcia określonych działań. Skarżącemu zasądzono odszkodowanie w
wysokości ponad 30 000 SEK (około 3 000 EUR) 186.
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Dobra praktyka: TRACE – Transnational Cooperation for Equality 187 jest
wynikiem współpracy między czterema projektami EQUAL: we Francji
(Deledios), na Litwie (Open and Safe at Work), w Słowenii (Partnership for
Equality) i w Szwecji (Beneath the Surface), mającymi na celu wspólną walkę
z dyskryminacją i nierównością osób LGB w dziedzinie zatrudnienia. Open Up
Your Workplace: Challenging Homophobia and Hetero-normativity to książka
zawierająca doświadczenia i praktyczne rady zebrane dzięki projektowi
TRACE, która analizuje sposób, w jaki w miejscu pracy funkcjonują normy i
uprzedzenia oraz jak je zmienić 188.
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Rozpowszechnienie dyskryminacji
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W celu ustalenia skali dyskryminacji osób LGBT na rynku pracy
przeprowadzono wiele badań. W niniejszej części zwrócono uwagę na
przeprowadzone we Francji, Szwecji, Danii, na Węgrzech i w Wielkiej
Brytanii badania dotyczące rozpowszechnienia dyskryminacji i dyskryminacji
subiektywnej.
We Francji sondaż opinii publicznej przeprowadzony przez obserwatorów z
L’Autre Cercle pokazał, że 42% homoseksualistów jest niewidocznych w
miejscu pracy, zaś 16% spraw dotyczących homofobii zgłoszonych w rocznym
raporcie SOS Homophobie (2007) ma związek z pracą. Zgodnie z
przeprowadzonym w Szwecji przez Arbetslivsinstitutet [krajowy instytut ds.
Paula Jójárt, Marianna Šípošová i Anna Daučíková, Report on Discrimination of Lesbians,
Gay men and Bisexuals in Slovakia, Archive, Bratysława 2002.
186
Zob. www.homo.se (19.8.2008) (decyzja z 6 listopada 2000 r., akta nr 103/99).
187
Zob. http://www.atviri.lt/index.php/about_trace__transnational_cooperation/about_trace/1277
(22.10.2008).
188
Zob. http://www.atviri.lt/index.php/about_trace__transnational_cooperation/publications/1822
(22.10.2008).
185
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życia zawodowego] badaniem 189 30% kobiet homoseksualnych i biseksualnych
przyznało, że poniżające wypowiedzi na temat osób LGB były w pracy
powszechne 190. Przeprowadzone w Danii badanie dotyczące dyskryminacji
lesbijek i gejów ze względu na orientację seksualną wykazało, że 39% z nich
doświadczyło w miejscu pracy dyskryminacji ze względu na orientację
seksualną 191. Najnowsza analiza 150 osobistych relacji dotyczących
dyskryminacji i badanie przeprowadzone przez Instytut Socjologii na
Węgrzech dowiodły, że więcej niż jedna trzecia respondentów LGBT
doświadczyła w pracy uprzedzeń i dyskryminacji. 192 W badaniu 193
przeprowadzonym przez związek zawodowy (UNISON) w Wielkiej Brytanii
52% członków LGBT podało, że doświadczyli dyskryminacji ze względu na
swoją orientację seksualną.
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Inne brytyjskie badanie 194 przeprowadzone przez Stonewall i obejmujące
1 658 osób LGBT w Wielkiej Brytanii wykazało, że 20% respondentów było
nękanych przez współpracowników z powodu swojej orientacji seksualnej.
Badania dowodzą ponadto, że pewne kategorie pracowników o orientacji
homoseksualnej, takie jak wykwalifikowani, średnio wykwalifikowani lub
niewykwalifikowani pracownicy fizyczni, są o 50% bardziej narażone na
zastraszanie
niż
pracownicy
zajmujący
stanowiska
kierownicze,
administracyjne lub urzędnicze.
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Jak wynika z badań, odsetek osób doświadczających dyskryminacji ze względu
na orientację seksualną jest zdecydowanie zbyt wysoki. Dodatkowo można
przypuszczać, że ze względu na ukrywanie orientacji seksualnej przez osoby
LGBT wyniki w dużej mierze maskują rzeczywistą wielkość problemu.
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Nastawienie pracodawców i ich obowiązki wobec pracowników LGBT
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Prawo antydyskryminacyjne UE nakłada na pracodawców obowiązek ochrony
pracowników przed dyskryminacją i zapewnienia równego traktowania ze
względu na orientację seksualną. Mimo to w wywiadach przeprowadzanych w
terenie do celów tego sprawozdania obowiązki pracodawców były rzadko
wymieniane przez krajowe organy ds. równości, władze publiczne i organizacje
pozarządowe LGBT.

189

Arbetsvillkor och utsatthet, Arbetslivsinstitutet 2003, Sztokholm.
Arbetsvillkor och utsatthet, Arbetslivsinstitutet 2003, Sztokholm.
191
Badanie zostało przeprowadzone przez CATINÉT Research na zlecenie Ugebrevet A4.
Wyniki opublikowano w Ugebrevet A4, 8 sierpnia 2005 (A.F. Thogersen, S. Kudahl)..
192
J. Takács, L. Mocsonaki i T. P. Tóth, A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT)
emberek társadalmi kirekesztettsége Magyarországon (Wykluczenie społeczne osób LGBT na
Węgrzech), Budapeszt, MTA SZKI 2007.
193
Niepublikowane badanie członków LGBT związku zawodowego UNISON.
194
R. Hunt i S. Dick (2008), Serves You Right. Lesbian and gay people’s expectations of
discrimination, Stonewall.
190
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Przeprowadzone w Wielkiej Brytanii badanie dotyczące wpływu
prawodawstwa w obszarze równego traktowania 195 pokazało, że 34%
respondentów LGB potwierdziło pozytywny wpływ tego prawodawstwa, zaś
65% stwierdziło, że po wprowadzeniu odpowiednich przepisów w przypadku
wystąpienia problemu dyskryminacji chętniej złożyłoby skargę.
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Dobra praktyka: „Równość wobec lesbijek i gejów jest nierozerwalnie
związana z naszą korporacyjną polityką równości. Chcemy być takim
miejscem pracy, w którym lesbijki i geje będą mogli czuć się bezpiecznie.
Jako największy pracodawca w hrabstwie chcemy również być przykładem
dla innych pracodawców w okolicy” 196 (wyższy urzędnik ds. szkoleń, Rada
Hrabstwa Denbighshire, Wielka Brytania).
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Powyższe badania podkreślają rolę kierownictwa. Jak wykazało niemieckie
badanie, działania związane z zarządzenim różnorodnością oraz kultura
otwartości (np. oferowanie świadczeń dla partnerów) mają wpływ na otwartość
i dobre samopoczucie pracowników LGB 197. Rozmówcy podkreślali, że samo
istnienie polityki zarządzania różnorodnością niekoniecznie zapobiega
dyskryminacji 198. Mimo to może być ona ważnym pierwszym krokiem
podejmowanym w danej organizacji.

Tł
u

m

ac

ze

ni

e

Jak dowodzi sprawozdanie ILGA-Europe, działania pracodawców
odpowiadające naciskom na zgodność z prawem przyczyniają się do wzrostu
dyskusji na temat „ujęcia biznesowego” różnorodności 199. Na przykład w
Niemczech wiele przedsiębiorstw międzynarodowych (by wymienić kilka:
Ford, Schering, Deutsche Bank) wspiera tworzenie w przedsiębiorstwach sieci
LGB i uwzględnia świadczenia dla partnerów zarówno dla pracowników LGB,
jak i heteroseksualnych 200.

195

Colgan, F., Creegan, C., McKerney, A. i Wright, T. (niedatowane) Lesbian, Gay and Bisexual
Workers: equality, Diversity and Inclusion in the Workplace: A Qualitative Research Study.
COERC/Uniwersytet Metropolitalny w Londynie.
196
Stonewall (2007) Sexual Orientation Employer Handbook, wyd. 3, s. 8.
197
D. Frohn (2007), Out im Office?! Sexuelle Identität, (Anti-)Diskriminierung und Diversity am
Arbeitsplatz. Köln: Schwules Netzwerk NRW e.V. (red.) sfinansowane przez Ministerstwo d/s
Pokoleń, Rodziny, Kobiet i Integracji Północnej Nadrenii-Westfalii.
198
Spotkanie w terenie z Cigale (Luksemburg, 7 kwietnia 2008 r.), spotkanie w terenie z Arcigay
i Arcilesbica, (Włochy, 5 marca 2008 r.).
199
S. Quinn, B. Hardt i E. Paradis (2007) Going Beyond the Law: promoting equality in
employment, sprawozdanie ILGA-Europe.
200
S. Quinn, B. Hardt i E. Paradis (2007) Going Beyond the Law: promoting equality in
employment, sprawozdanie ILGA-Europe.
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Dobra praktyka: Programy równościowe. Program Stonewall Diversity
Champions został opracowany w Wielkiej Brytanii w 2001 r. w celu połączenia
organizacji zajmujących się dyskryminacją ze względu na orientację seksualną,
dzielenia się dobrą praktyką, testowania i rozwijania pomysłów oraz propagowania
różnorodności w miejscu pracy. Objęte programem przedsiębiorstwa podjęły wiele
kroków zawartych w programie Stonewall Diversity Champions, np. opracowały i
rozpropagowały dokumenty zawierające politykę równości i różnorodności,
sprzeciwiającą się dyskryminacji, w szczególności określającą orientację seksualną
jako aspekt dyskryminacji; stworzyły grupy robocze / grupy ds. różnorodności, które
zajmują się sprawami LGB; ustanowiły osoby odpowiedzialne za kwestie związane z
LGB na poziomie zarządu lub kierownictwa, utworzyły w miejscu pracy grupy sieci
LGBT dla celów wsparcia, konsultacji i realizacji polityki równości i różnorodności 201.
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Dobra praktyka: Szwedzki projekt partnerski All Clear połączył wiele organizacji,
których wspólnym celem jest stworzenie w miejscu pracy środowiska ogólnego
szacunku niezależnie od orientacji seksualnej. Organizacje pracodawców, związki
zawodowe, organizacje LGBT i władze samorządowe współpracowały ze sobą,
prowadząc seminaria i szkolenia oraz wydając różne publikacje. W ciągu ponad
trzech lat w ramach projektu przeszkolono około 8 000 przedstawicieli związków,
pracodawców i innych osób. Projekt zakończył się jesienią 2007 r. 202.
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Dobra praktyka: W 2007 r. w Słowenii organizacja lesbijek ŠKUC LL
przygotowała reklamę telewizyjną „Stop homofobii: bezpieczne miejsce pracy
dla każdego”. W reklamie wystąpiły sławne słoweńskie osoby LGBT podczas
pracy. Była ona pokazywana w telewizji publicznej i na innych kanałach
lokalnych i komercyjnych telewizji 203.
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Osoby LGBT na różne sposoby doświadczają homofobii i dyskryminacji na
rynku pracy: przez bezpośrednią dyskryminację, nękanie, zastraszanie,
wyśmiewanie i wykluczenie z życia towarzyskiego. Z powodu
„niewidzialności” osób LGBT i stosunkowo niskiej liczby odnotowanych skarg
wnoszonych do krajowych organów ds. równości prawdziwe rozmiary
homofobii, transfobii i dyskryminacji są niemożliwe do ustalenia. Powszechny
brak świadomości posiadanych praw oraz niechęć osób LGBT do publicznego
ujawnienia swojej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej w publicznym
postępowaniu sądowym stanowi częściowe wytłumaczenie tego zjawiska.

201

Zob. http://www.stonewall.org.uk/workplace/1447.asp (18.2.2009).
Zob. http://www.frittfram.se/default.asp?lid=1 (22.10.2008).
203
Zob. http://www.ljudmila.org/lesbo/english.htm (22.10.2008).
202
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Wiele miejsc pracy wciąż nie jest „bezpieczną przystanią” dla pracowników
LGBT. Mimo iż dane różnią się w zależności od kraju, badań i wywiadów z
krajowymi organami ds. równości i organizacjami pozarządowymi LGBT,
wynika z nich, że większość osób LGBT zasadniczo niechętnie lub dość
niechętnie ujawnia swoją orientację seksualną w miejscu pracy.
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Dotychczasowe doświadczenia strachu przed homofobią lub dyskryminacją,
zagrożenie zwolnieniem i jakość środowiska pracy – wszystkie te czynniki
odgrywają rolę w podejmowaniu przez osoby LGBT decyzji o otwartości i
ujawnieniu swojej orientacji seksualnej. Niemniej jednak decyzja o
nieujawnianiu orientacji wpływa negatywnie na stan zdrowia i samopoczucie
pracowników LGBT, może także powodować mniej satysfakcjonujące wyniki
pracy.
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Takie czynniki, jak rola kierownictwa oraz istnienie lub brak polityki równości
i różnorodności mają wpływ na postrzeganie przez osoby LGBT środowiska
pracy jako bezpieczne i integracyjne. Zatem istnienie prawodawstwa
dotyczącego równego traktowania i objęcie jego zakresem osób LGBT jest
bodźcem do zwiększenia liczby spraw dotyczących dyskryminacji.

81

Edukacja
W niniejszej części przedstawiono analizę zjawiska nękania i zastraszania
młodzieży LGBT w szkołach, jego skutki, a także nieobecność kwestii
orientacji seksualnej w programach nauczania i kulturze szkolnej.
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Według Komisji Europejskiej „w szkołach istnieją wyraźne dowody
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, przede wszystkim związane
z homofobicznym nękaniem” 204. Badanie przeprowadzone przez Biuro
Pełnomocnika ds. Równouprawnienia w Irlandii dowodzi, że wiele osób LGB
uświadamia sobie swoją orientację homoseksualną przed ukończeniem 15 roku
życia; to oznacza, że wiele z nich przechodzi okres dojrzewania, znając swoją
tożsamość seksualną, co naraża ich na potencjalne ataki 205. Ponadto, jak
wskazuje badanie ILGA-Europe 206, okres dojrzewania jest okresem
decydującym w socjalizacji człowieka, w którym „dziewczynki uczą się być
dziewczynkami, a chłopcy – chłopcami”, tj. gdy granice manifestacji płciowej i
zachowania są w dużej mierze zależne od innych osób, w tym rówieśników,
przyjaciół, nauczycieli i członków rodziny.
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Większość krajowych organów ds. równości, organizacji pozarządowych
LGBT i władz publicznych w całej UE, z którymi przeprowadzano wywiady,
szczególną uwagę zwracała na takie główne problemy w edukacji, jak nękanie,
zastraszanie oraz brak prezentacji tożsamości LGBT i związanych z nią
kwestii.

ze

Zastraszanie i nękanie młodzieży LGBT w szkołach
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Kompleksowe badania i ankiety dotyczące homofobii, transfobii i
dyskryminacji osób LGBT w szkolnictwie dostarczają w większości państw
członkowskich pewnej ilości dowodów. Wywiady z krajowymi organami ds.
równości, władzami publicznymi i organizacjami pozarządowymi LGBT we
wszystkich 27 państwach członkowskich dowodzą, że przejawy homofobii są
poważnym problemem w placówkach oświatowych całej UE.

Zob. dokument roboczy Komisji dołączony do wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w
sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. SEC(2008) 2180 z 2.7.2008,
s. 18.
205
Biuro Pełnomocnika ds. Równouprawnienia (2002) Implementing Equality for Lesbians, Gays
and Bisexuals, Dublin.
206
J. Takács (2006) Social Exclusion of young lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT)
people in Europe, Bruksela, ILGA-Europe i IGLYO.
204
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zkadzały mi komentarze chłopaków, bo wiadomo, jacy oni są. Wiem, że nie
powinno tak być, ale nie przejmujesz się, bo gdy słyszysz to milion razy, to się
przyzwyczajasz i nie jest to dla ciebie już takie ważne. Ale pewne osoby… mi
przeszkadzały, bo naprawdę nie chcę słuchać kogoś, kogo uważałem za
przyjaciela, komentującego przy wszystkich moją seksualność. Więc to mi
przeszkadzało i wpływało na moją naukę, bo byłem wściekły i miałem dosyć
tej osoby. I nie chodziłem jakiś czas do szkoły, bo byłem tak zły na tę osobę
(gej, 17 lat, Londyn) 207.
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W wywiadzie z belgijską organizacją pozarządową LGBT Arc en Ciel
pojawiła się opinia, że homofobia i nękanie w szkołach to kwestie najwyższej
wagi. 208 Podobną opinię wyraziła organizacja pozarządowa LGBT FELGT w
Hiszpanii, twierdząc, że „ujawnienie się” w szkole średniej stanowi zagrożenie
bezpieczeństwa i że w szkołach średnich wciąż zdarzają się przypadki
homofobii 209. Organizacja pozarządowa LGBT Hàttèr zwróciła w wywiadzie
uwagę na wysoki poziom nękania i zastraszania w węgierskich szkołach 210.
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Wiele organizacji pozarządowych i krajowych organów ds. równości wskazało
na użycie słowa „gej” jako powszechnego obraźliwego określenia. Stwierdzono
ponadto, że nauczyciele często nie traktują poważnie wywisk i innego typu
nękania osób LGBT.
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Nękanie i zastraszanie uczniów LGBT było badane w Wielkiej Brytanii, na
Malcie i w Irlandii oraz przez organizację ILGA-Europe.
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W 2006 r. w Wielkiej Brytanii badaniami na temat doświadczeń osób LGB w
środowisku szkolnym objęto 1 100 młodych ludzi LGB 211. Badanie wykazało,
że prawie 65% młodzieży LGB twierdzi, że doświadczyło w szkołach
brytyjskich nękania z powodu swojej orientacji seksualnej. Formy nękania
obejmowały: zniewagi słowne (92%), znęcanie fizyczne (41%), cyberprzemoc
(41%), grożenie śmiercią (17%) i napaść seksualną (12%). W zasadzie
wszystkie młode osoby LGB przyznały, że słyszały wyrażenie „to takie
gejowskie”, używane w znaczeniu pejoratywnym, i inne obraźliwe uwagi, takie
jak: „pedał”, „lesba” i „cipoliz”.

207

Fiona Colgan, Chris Creegan, Aidan McKerney i Tessa Wright, Lesbian, Gay and Bisexual
Workers: Equality, Diversity and Inclusion in the Workplace: A Qualitative Research Study,
Comparative Organisation and Equality Research Centre (COERC) Uniwersytet
Metropolitalny w Londynie, dostępny pod adresem http://www.unison.org.uk/file/A2742.pdf
(14.2.2009).
208
Spotkanie w terenie z organizacją Arc en Ciel (Belgia, 3.4.2008).
209
Spotkanie w terenie z organizacją FELGT (Hiszpania, 13.3.2008).
210
Spotkanie w terenie z organizacją Hàttèr (Węgry, 17.4.2008).
211
R. Hunt, J. Jensen (2007) The Experiences of Young Gay People in Britain’s Schools. The
School Report, Stonewall.
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Organizacja Gay Rights Movement badająca na Malcie homofobiczną przemoc,
nękanie i zastraszanie przez uczniów oraz nauczycieli ujawniła, że transpłciowi
uczniowie uciekali ze szkoły lub opuszczali zajęcia z powodu nękania,
zastraszania i braku zrozumienia ze strony nauczycieli i uczniów 212.
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W Irlandii w 365 szkołach przeprowadzono badanie na temat nękania
homofobicznego 213. Zgodnie z wynikami 79% nauczycieli poddanych
badaniom było świadomych przypadków słownego nękania na tle
homofobicznym, zaś 16% zetknęło się z przypadkami fizycznego nękania,
którego podłożem była homofobia. Kolejnym wnioskiem płynącym z badania
jest fakt, że homofobiczne nękanie występuje częściej w szkołach męskich i
koedukacyjnych niż w szkołach żeńskich.
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Badanie 214 przeprowadzone przez ILGA-Europe i IGLYO zawierało 754
odpowiedzi młodych ludzi LGBT z 37 krajów europejskich. Wynika z niego,
że 61% respondentów wspomniało o negatywnych doświadczeniach w szkole,
związanych ze swoją orientacją seksualną, zaś 53% stwierdziło, że
doświadczyło nękania. Badanie wykazało również, że zagrożona w środowisku
szkolnym jest zarówno młodzież LGBT, jak i młodzież heteroseksualna, która
nie zgadza się ze stereotypową manifestacją płci i związanym z nią
zachowaniem. Wskazywano często, że nękanie miało związek z zachowaniem,
charakterem lub wyglądem niezgodnym z płcią (albo postrzeganym w ten
sposób przez innych) lub było jego konsekwencją.
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cji uczeń płci męskiej skarżył się, że podczas ostatnich trzech lat dziewięcioletniej
szkoły powszechnej był obiektem nękania ze strony innych uczniów i pracowników
szkoły ze względu na orientację seksualną. Według skarżącego władze szkoły
wiedziały o tym, że uczeń jest ofiarą nękania, ale nie zdołały zapewnić
wystarczających środków, by zapobiec dalszemu poniżaniu. W kontaktach z
Rzecznikiem Praw Obywatelskich reprezentujące szkołę władze samorządowe
miasta stwierdziły, że szkoła poczyniła znaczne wysiłki w celu poprawienia sytuacji
ucznia i że spełniła postawione przez niego żądania. Ostatecznie między
Rzecznikiem Praw Obywatelskich a samorządem miejskim zawarto ugodę, która
obejmowała wypłatę na rzecz ucznia przez samorząd miejski sumy 30 000 SEK
(około 3 200 EUR) 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. Malta: Union Press i J. Takács (2006) Social exclusion of young lesbian, gay,
bisexual and transgender (LGBT) people in Europe, Bruksela, ILGA-Europe i IGLYO.
213
N. James, M. Galvin i G. McNamara (2006), Straight talk: Researching gay and lesbian issues
in the school curriculum, Dublin: Centre for Educational Evaluation, Uniwersytet w Dublinie.
214
J. Takács (2006) Social Exclusion of young lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT)
people in Europe, ILGA-Europe i IGLYO.
215
Decyzja z 3 sierpnia 2007 r., akta nr 620-2006, dostępna pod adresem
www.homo.se/o.o.i.s/4034 11/072008 (12.10.2008).
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Organizacje pozarządowe LGBT i krajowe organy ds. równości, z którymi
przeprowadzano wywiady podczas spotkań w terenie pokreślały, że
nauczyciele nie reagują na używanie w szkole języka homofobicznego i nie
podejmują środków mających zapobiegać używaniu takiego języka.
Przeprowadzone w Wielkiej Brytanii badanie wykazało, że homofobiczne
nękanie i zastraszanie utrzymuje się często mimo świadomości pracowników
szkoły – z 300 przebadanych szkół w 82% placówek istniała świadomość
homofobii słownej. Mimo że we wszystkich zbadanych szkołach
funkcjonowała polityka walki z nękaniem, tylko w 6% rozpoznano
szczegółowo nękanie na tle homofobicznym 216.

ez
w

er

yf

ik

ow

W tym kontekście badania w Irlandii wykazały, że większość irlandzkich szkół
ponadpodstawowych posiada politykę walki z nękaniem i równego
traktowania, ale niewiele z nich odnosi się konkretnie do równości gejów i
lesbijek – większość nauczycieli ma świadomość homofobicznego nękania w
ich szkole, ale 41% uważa, że w porównaniu z innymi formami nękania
trudniej na nie reagować. Niektórzy nauczyciele traktują tego typu zachowanie
wyłącznie jako „zabawy” lub „wygłupy” 217 Takie podejście może jednak być
interpretowane przez uczniów jako przyzwolenie na tego typu zachowanie.
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W Szwecji badania wskazują, że nauczycielom brakuje metod rozwiązywania
kwestii dotyczących osób LGBT. Badanie przeprowadzone w ramach projektu
Beneath the Surface pokazuje między innymi, że tylko 8% nauczycieli sądzi, że
są odpowiednio przeszkoleni do rozwiązywania takich kwestii 218.
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Dobra praktyka: Kampanie przeciw nękaniu homofobicznemu w szkołach.
Stworzona w Irlandii przez Biuro Pełnomocnika ds. Równouprawnienia i
organizację BeLonG To inicjatywa Making Your School Safe (Stworzenie
bezpiecznych warunków w twojej szkole) jest adresowana do dyrektorów szkół,
nauczycieli i uczniów. Obejmuje wiele rodzajów działań, np. plakaty dla szkół
z napisem: „W naszej szkole nękanie homofobiczne jest niedopuszczalne”,
broszury, ulotki itp. W ramach projektu zachęcano do podejmowania dalszych
działań w szkołach, np. opracowywania polityki przeciwko nękaniu i
zastraszaniu oraz kodeksów postępowania; włączania kwestii osób LGBT do
szkolnej polityki równości; szkolenia i upoważniania pracowników szkół do
bardziej skutecznego rozwiązywania kwestii homofobicznego nękania i
zastraszania; zapewniania pedagogom szkolnym odpowiedniego szkolenia w
zakresie kwestii dotyczących tożsamości seksualnej 219.
216

S. Averill (2004) How can young people be empowered to achieve justice when they
experience homophobic crime?, dostępne pod adresem: http://www.schoolsout.org.uk/research/docs/Partners%20An%20update%20to%20tackling%20homophobia.pdf
(11.11.2008).
217
J. Norman, M. Galvin i G. McNamara (2006) Straight talk: Researching gay and lesbian issues
in the school curriculum. Dublin: Centre for Educational Evaluation, Uniwersytet w Dublinie,
cytowane w Irlandii, sprawozdanie krajowe.
218
Zob. http://www.ytan.se/?p=1892 (18.8.2008).
219
Zob. http://www.equality.ie/index.asp?docID=593 (17.10.2008).
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Wpływ nękania i zastraszania na osoby LGBT
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Dobra praktyka: Różnorodne działania skierowane do nauczycieli i
polityków. W latach 2004–2007 w Szwecji stworzono duży projekt inicjatywy
EQUAL 220 Under Ytan (Pod powierzchnią), w który zaangażowanych było
wielu partnerów – organizacje pozarządowe LGBT, krajowe organy ds.
równości, władze publiczne, uniwersytety i związki zawodowe. Projekt ten
obejmował różne działania, w tym np. opracowywanie zasobów edukacyjnych i
metod podnoszenia w szkołach świadomości, tworzenie inspirujących
materiałów do użytku szkolnego, szkolenia w zakresie stawiania wyzwań
heteronormatywności, wspieranie nauczycieli opracowujących kwestie
orientacji seksualnej i homofobii czy pomoc dla szkół i władz lokalnych we
wdrażaniu ustawodawstwa antydyskryminacyjnego w środowisku szkolnym 221.
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Badania w Wielkiej Brytanii i międzynarodowy projekt młodzieżowych
organizacji pozarządowych obejmujący Włochy, Hiszpanię, Polskę i Austrię
– The School Mates Project 2007 (Projekt „Schoolmates”) – podkreślają
negatywne konsekwencje homofobicznego nękania i zastraszania, mające
wpływ na wyniki w nauce i ogólne samopoczucie uczniów LGBT.
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Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii dowodzą, że homofobiczne
środowisko szkolne może prowadzić do większej absencji i wagarowania
młodzieży LGBT w szkołach średnich, zmniejszając w ten sposób jej szanse na
dostęp do dalszej edukacji lub kształcenia na wyższych uczelniach222.
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Inne badania w Wielkiej Brytanii wskazują, że nękanie uczniów LGBT może
mieć znaczące skutki osłabiające ich pozycję, powodując izolację społeczną i
stres psychiczny, zwłaszcza u młodych osób, które odkryły swoją
homoseksualność wcześniej, w niższych klasach szkoły. Homofobia i nękanie
homofobiczne w szkołach ma także negatywny wpływ na poczucie własnej
wartości, pewność siebie i jakość nauki młodzieży LGBT 223.

Więcej informacji na temat inicjatywy Komisji Europejskiej EQUAL zob.
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/index_en.cfm (10.12.2009).
221
Zob. http://www.ytan.se/?p=1892 (18.8.2008).
222
M. Jenett (2004) Stand up for us: Challenging homophobia in schools, Yorkshire: Crown
Copyright; H. Wallace (2005) Time to Think, Londyn, Metro Centre, dostępne pod adresem
http://calm-seas.co.uk/timetothink/intro.htm (27.7.2008).
223
S. Averill, How can young people be empowered to achieve justice when they experience
homophobic crime?, dostępne pod adresem http://www.schoolsout.org.uk/research/docs/Partners%20An%20update%20to%20tackling%20homophobia.pdf
(20.12.2008); Colgan, F., Creegan, C., McKerney, A. i Wright, T. (niedatowana) Lesbian, Gay
and Bisexual Workers: equality, Diversity and Inclusion in the Workplace: A Qualitative
Research Study. COERC/Uniwersytet Metropolitalny w Londynie.
220
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„Kiedy chodziłem do szkoły, byłem nękany za bycie gejem, ale tylko dlatego, że moi
koledzy z klasy sądzili, że jestem gejem... To było zanim w ogóle powiedziałem ludziom,
że jestem gejem. Byłem nękany słownie i fizycznie, i przez pierwsze trzy lata liceum nie
miałem przyjaciół. Z tego powodu brakowało mi poczucia pewności siebie i trudno było
mi potem nawiązać przyjaźnie, popadłem przez to w paranoję i nadwrażliwość”
(mężczyzna, 21 lat, Wielka Brytania) 224.
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Skutki nękania były także badane w kontekście Schoolmates Project (Projektu
„Schoolmates”) 225 (2006–2008) – międzynarodowej inicjatywy organizacji
Arcigay (włoskiego stowarzyszenia gejów i lesbijek) ze współudziałem
COLEGA z Madrytu, Kampanii Przeciw Homofobii z Warszawy i miasta
Wiedeń. Okazało się, że tego typu nękanie może prowadzić młodzież LGBT do
rozważania samookaleczenia i angażowania się w zachowania wysokiego
ryzyka. Poszukiwanie przez nastoletnie lesbijki, gejów, osoby biseksualne lub
transpłciowe wsparcia rodziny lub społeczności może także okazać się
wyjątkowo trudne.
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Orientacja seksualna w programach nauczania i kulturze
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Kolejnym zagadnieniem poruszonym podczas spotkań organizacji
pozarządowych LGBT w terenie jest zasadnicze nieistnienie kwestii
dotyczących orientacji seksualnej w szkołach, co może mieć negatywne
konsekwencje dla poczucia własnej wartości młodzieży LGBT. Według
badania przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii kilka przebadanych młodych
osób LGBT zasugerowało, że to pociąga za sobą poczucie niemożności „bycia
sobą” 226.
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Organizacje pozarządowe LGBT, z którymi przeprowadzano wywiady we
wszystkich państwach członkowskich UE, również zauważyły ogólną
„niewidzialność” kwestii dotyczących orientacji seksualnej i brak
jakichkolwiek pozytywnych sposobów przedstawienia osób LGBT w
programach nauczania 227.
Badanie stron zainteresowanych przy pomocy ankiet elektronicznych
wykazało, że 65% uważa, iż programy szkolne „nie biorą pod uwagę” lub
„mają niewielki wzgląd” na kwestie LGBT (np. nietradycyjne układy rodzinne,
związki, role płci lub preferencje seksualne).
224

J. Takács (2006) Social Exclusion of young lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT)
people in Europe, Bruksela, ILGA-Europe i IGLYO, s. 51.
225
Zob. http://www.arcigay.it/schoolmates (12.8.2008).
226
F. Colgan, C. Creegan, A. McKerney i T. Wright, (niedatowana) Lesbian, Gay and Bisexual
Workers: equality, Diversity and Inclusion in the Workplace: A Qualitative Research Study.
COERC/Uniwersytet Metropolitalny w Londynie.
227
Spotkania w terenie w UE kwiecień-maj 2008 r.
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Zgodnie ze wspomnianym wcześniej projektem „Schoolmates” milczące lub
stronnicze podejście nauczycieli i rówieśników do kwestii związanych z
osobami LGBT sprzyja negatywnym postawom wobec nastoletnich
homoseksualistów, co zwiększa ich poczucie izolacji i wrażliwość.
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Badania przeprowadzone w Belgii również podkreślały niedostateczny poziom
informacji i szkolenia uczniów oraz nauczycieli na tematy związane z osobami
LGBT 228.
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Dwuletnie kompleksowe badania 229 przeprowadzone w 12 irlandzkich
szkołach, obejmujące obserwację klas, wywiady z uczniami i personelem,
wywiady grupowe i wyniki ankiet wykazały, że temat orientacji seksualnej jest
tematem tabu. „Niewidzialność” instytucjonalną zwiększał brak słownictwa
potrzebnego do nazwania i omówienia różnic seksualnych. W związku z tym
dyskusje na temat orientacji seksualnej w klasie lub w trakcie wywiadów
grupowych kończyły się milczeniem, zakłopotaniem, strachem lub wrogością.
Mimo że obiektami negatywnych stereotypów byli także ludzie
niepełnosprawni, mniejszości religijne i rasowe, to nie wzbudzali oni takiego
poziomu agresji lub braku szacunku, jak geje i lesbijki. 55% przebadanych
uczniów zakończyłoby przyjaźń, gdyby dowiedziało się, że ich przyjaciel jest
gejem lub lesbijką.
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Badanie stron zainteresowanych przy pomocy ankiet elektronicznych ujawniło,
że ponad połowa ocenia poziom akceptacji osób LGBT wśród pracowników
szkół jako „dość niski”, a nawet „nieistniejący”. Podczas badań w terenie
organizacje pozarządowe LGBT i krajowe organy ds. równości stwierdziły, że
władze szkolne nie zawsze umożliwiają im dostęp do szkół w celu
podejmowania inicjatyw podnoszących świadomość. Sprawozdania krajowe
Malty, Francji, Luksemburga, Polski i Bułgarii odnoszą się do przykładów
blokowania lub ignorowania przez władze szkolne organizacji pozarządowych
LGBT, gdy te próbowały podnosić świadomość i walczyć z homofobią w
szkołach 230.
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Na przykład w Bułgarii, gdy przy pomocy projektu Deafening Silence: The
Case in My School, finansowanego przez program MATRA ambasady
holenderskiej, usiłowano badać świadomość dotyczącą osób LGBT w
bułgarskich szkołach średnich, z 144 szkół zaproszonych latem 2007 r. do
udziału w pierwszym spotkaniu dotyczącym projektu tylko 15 odpowiedziało
na zaproszenie, zaś jedynie siedem wzięło w nim udział.
Dobra praktyka: Materiały edukacyjne dla szkół. Minister Edukacji
Wspólnoty Francuskiej w Belgii wydał w 2006 r. edukacyjny przewodnik
228

K. Pelleriaux i J. Van Ouytsel (2003), De houding van Vlaamse scholieren tegenover
holebiseksualiteit, Antwerpia, Uniwersytet w Antwerpii.
229
K. Lynch i A. Lodge (2002) Equality and Power in Schools. Redistribution, recognition and
representation, Routledge, Londyn, s. 181-182.
230
Spotkania w terenie w państwach członkowskich UE (marzec-kwiecień 2008).
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dotyczący homofobii w szkole, który został rozesłany do każdej szkoły
podstawowej i średniej w regionie francuskojęzycznym 231. Również w Belgii
flamandzki rząd współfinansował w 2007 r. pionierski projekt prowincji
Brabancja Flamandzka, opracowujący zestaw edukacyjny na temat
„różnorodności płciowej i kwestii transpłciowości” dla uczniów w wieku 14-18
lat 232.
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Dobra praktyka: Książki dla dzieci. Portugalska ILGA uczestniczyła w
tworzeniu dwóch książek dla dzieci: celem było dotarcie do rodziców i dzieci,
wyjaśnienie tematu różnic seksualnych oraz przełamanie stereotypów i
uprzedzeń wobec osób i rodzin LGBT 233.
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Pomoce szkolne na temat tożsamości seksualnej. Peace Institute w Słowenii
wydał w 2003 r. płytę CD „Diversity Makes Us Richer, Not Poorer: The
Everyday Life of Gays and Lesbians”, prezentującą trzy krótkie filmy na temat
doświadczeń gejów i lesbijek dotyczących dyskryminacji w życiu codziennym
oraz zawierającą sześć wywiadów z lesbijkami i gejami, omawiającymi kwestie
„ujawnienia się”, rodziny, przemocy, miejsca pracy, przyjaciół itp. Płyta ma
być pomocą dla nauczycieli w dyskusjach na lekcjach dotyczących
homoseksualizmu 234.
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Przypadki zastraszania i nękania osób LGBT są odnotowywane w
środowiskach szkolnych całej UE, mają wpływ na wyniki osiągane w nauce i
samopoczucie uczniów LGBT oraz prowadzą do ich marginalizacji, złego stanu
zdrowia lub ucieczek ze szkoły. Władze szkolne w całej UE zwracają zbyt
małą uwagę na te niepokojące zjawiska, zaś nauczycielom często brakuje
świadomości, szkoleń i metod rozpoznawania oraz skutecznej walki z tego typu
problemami.
W całej UE organizacje pozarządowe LGBT wyrażają obawy w związku z
nieobecnością w programach nauczania kwestii dotyczących orientacji
seksualnej, a także pozytywnych sposobów przedstawiania osób i rodzin
LGBT, ponieważ prowadzi to do izolacji społecznej młodych lesbijek, gejów,
osób biseksualnych i transpłciowych w szkołach. Zwracają także uwagę na
231

Belgia, sprawozdanie krajowe.
Spotkanie w terenie z Ministrem Edukacji Flandrii (Belgia, 4.4.2008) i belgijskie
sprawozdanie krajowe.
233
W. Pena (2007) Por quem me apaixonarei? Associacão ILGA Portugal/eraseunavez.com i J.T.
Delgado (2007) De onde venho? Associacão ILGA Portugal/eraseunavez.com, zob.
http://www.ilga-portugal.pt/noticias/20071208.htm (22.1.2008).
234
Zob. http://www2.mirovni-institut.si/razlicnost/eng/index.html (17.10.2008).
232
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fakt, że nauczyciele często unikają kwestii dotyczących orientacji seksualnej i
tożsamości płciowej.
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Zdrowie
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W tej części przedstawione są kwestie dotyczące homofobii i dyskryminacji w
dostępie do usług zdrowotnych, uznania partnera tej samej płci jako „osoby
bliskiej”, zdrowia osób LGBT oraz piętnowania statusu HIV, gejów i mężczyzn
biseksualnych.

ik

Homofobia i dyskryminacja w dostępie do usług zdrowotnych
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W swoim wniosku w sprawie „horyzontalnej” antydyskryminacyjnej
dyrektywy 235 Komisja Europejska stwierdziła, że „w przypadku korzystania z
opieki zdrowotnej wiele osób LGB obawia się napiętnowania i uprzedzeń ze
strony podmiotów świadczących opiekę zdrowotną. Podczas wywiadów
przeprowadzanych w terenie organizacje pozarządowe LGBT i krajowe organy
ds. równości zwróciły szczególną uwagę na różne przykłady przypadków
zachowań homofobicznych i dyskryminacji. W trakcie badania dotyczącego
powyższego problemu na przykład łotewska organizacja pozarządowa LGBT
Mozaika nawiązała do przypadku, w którym lekarz przejawiał homofobiczny
stosunek wobec młodej pacjentki będącej lesbijką, a następnie wobec jej matki,
ze względu na fakt, że ma córkę o takiej orientacji seksualnej 236.
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Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii, Słowenii i Portugalii także
wskazują, że osoby LGBT doświadczają dyskryminacji i homofobii w dostępie
do usług zdrowotnych. W największym przeprowadzonym w Wielkiej
Brytanii 237 tego typu badaniu, które objęło 6 178 lesbijek i kobiet
biseksualnych, połowa osób badanych doświadczyła homofobii i dyskryminacji
w dostępie do opieki zdrowotnej. Badanie dotyczące dyskryminacji ze względu
na orientację seksualną przeprowadzone w Słowenii pokazało, że 7% badanych
osób LGB spotkało się z zaleceniem poddania się kuracji psychiatrycznej z
powodu ich homoseksualności, a 7,6% osób badanych doświadczyło
dyskryminacji korzystając z usług służby zdrowia 238. W badaniu
przeprowadzonym w Portugalii porusza się kwestię heteronormatywnych
poglądów personelu medycznego. Przykłady odnoszą się do przypadków, w
Dokument roboczy służb Komisji uzupełniający wniosek dotyczący dyrektywy Rady w
sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną (SEC(2008) 2180 z 2.7.2008,
s 18).
236
Spotkanie w terenie z organizacją Mozaika (Łotwa, 12.3.2008).
237
Ruth Hunt and Dr Julie Fish, Prescription for Change: Lesbian and Bisexual women's health
check 2008, Stonewall Equality, tekst dostępny na stronie
http://www.stonewall.org.uk/documents/prescription_for_change_1.pdf (5.2.2009)
238
T. Greif, N. Velikonja (2001) „Anketa o diskriminaciji na osnovi spolne usmerjenosti“, Lesbo
11/12, http://www.ljudmila.org/lesbo/raziskave_porocilo1.htm (29.3.2008).
235
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których ginekolodzy wyraźnie zakładają, że pacjentki są w związkach
heteroseksualnych, a geje są automatycznie kojarzeni z nosicielami wirusa HIV
lub chorymi na AIDS 239. Krajowe badanie pokazało, że 13,3% z 350 osób
babadanych, co najmniej raz odniosło wrażenie, że są dyskryminowane ze
względu na swoją orientację seksualną, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio,
przez pracowników służby zdrowia 240. Ponadto wielu portugalskich
psychoterapeutów postrzega homoseksualność jako „problem” 241.
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Dobra praktyka: Szkolenia dla pracowników służby zdrowia dotyczące
zagadnień związanych z osobami LGBT. W Szwecji organizacja
pozarządowa LGBT RFSL kształci pracowników służby zdrowia w zakresie
zagadnień związanych z osobami LGBT. W zeszłym roku szkolenie
zorganizowano dla 15 szpitali oraz grup studentów dziedzin związanych z
sektorem opieki zdrowotnej. W 2007 r. RFSL Stockholm i RFSL National
rozpoczęły prace mające na celu określenie kryteriów, na podstawie których
można zakwalifikować szpital jako „kompetentny w zakresie kwestii
dotyczących osób LGBT” 242.
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Podczas badania zrealizowanego w Irlandii dla organu ds. równości
przeprowadzono 43 szczegółowe rozmowy z osobami LGB, skupiające się na
kwestii ujawniania przez nie orientacji seksualnej lekarzowi rodzinnemu 243. W
większości przypadków (26 z 33) w momencie poinformowania o swojej
tożsamości LGB, osoby, z którymi przeprowadzono wywiad spotkały się ze
swobodną reakcją lekarza rodzinnego, otrzymując zapewnienie akceptacji i
poufności, udzielenia odpowiednich informacji oraz, że ich homoseksualność
nie jest postrzegana jako patologia. Osoby, które stwierdziły negatywne reakcje
ze strony swoich lekarzy rodzinnych, zaobserwowały oznaki zakłopotania,
takie jak brak kontaktu wzrokowego, dążenie do zakończenia wizyty,
nieprzyjazny stosunek itp. W badaniu podkreśla się znaczenie wsparcia ze
strony otoczenia oraz zapewnienia poufności między lekarzem rodzinnym i
pacjentem LGBT.

239

Portugalia, sprawozdanie krajowe
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.
241
G. Moita (2001) Discursos sobre a homossexualidade no contexto clínico: a homossexualidade
de dois lados do espelho, Tese de Doutoramento em Ciências Biomédicas, Universidade do
Porto.
242
Szwecja, sprawozdanie krajowe.
243
M. Gibbons, M. Manandhar, C. Gleeson and J. Mullan (2008) Recognising LGB Sexual
Identities in Health Services. Dublin: Equality Authority and Health Service Executive, s. 46.
240
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W Szwecji lesbijka złożyła skargę w sprawie nękania przez lekarza z
oddziału psychiatrycznego, który dokonywał porównań między jej orientacją
seksualną, pedofilią i osobami dopuszczającymi się aktów seksualnych ze
zwierzętami, powodując w niej w ten sposób odczucie, iż uważa jej
orientację seksualną za rodzaj zaburzenia psychicznego. Władze służby
zdrowia wyraziły szczere ubolewanie z powodu zajścia i oświadczyły, że nie
świadczy ono o systemowym problemie w służbie zdrowia 244.
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Podczas badania przeprowadzanego w terenie organizacje pozarządowe LGBT w
Rumunii i na Węgrzech stwierdziły, że nieujawnianie tożsamości LGBT wpływa na
stopień, w jakim można wykryć rozmiary dyskryminacji ze względu na orientację
seksualną. „Ludzie nie ufają pracownikom opieki zdrowotnej i nie mówią swoim
lekarzom, że są gejami. Boją się nawet, że lekarz sam się zorientuje' 245, zaś na
Węgrzech jedna z osób badanych stwierdziła: „Ludzie nie mówią, że są osobami
LGBT, dlatego też wiadomo o niewielu problemach 246.”
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Niechęć osób LGBT do ujawniania orientacji seksualnej potwierdzają wyniki
badań uzyskane w wielu państwach członkowskich. W badaniu 247
przeprowadzonym na Malcie 32,5% badanych przyznało się do zatajenia
własnej orientacji seksualnej w momencie korzystania z usług zdrowotnych. W
Niemczech badania 248 pokazały, że osoby LGBT nie ujawniają się podczas
kontaktu z instytucjami opieki zdrowotnej z powodu obawy przed
dyskryminacją. W badaniu przeprowadzonym na Słowacji 249 50%
respondentów stwierdziło, że zawsze ukrywa swoja orientację seksualną przed
personelem medycznym, zaś jedynie 22% ujawnia ją sporadycznie; jest to
zjawisko, które może powodować zagrożenie dla zdrowia.
Brak uznania partnerów tej samej płci w sektorze zdrowia
Problem otrzymania dostępu do informacji o stanie zdrowia partnera, w
związku z odmową przyznania statusu „osoby bliskiej”, został podkreślony w
sprawozdaniach krajowych dotyczących Bułgarii, Węgier, Włoch i Estonii.
Przypadki odmowy przyznania statusu „osoby bliskiej” występują jednak także

244

Decyzja z dnia 20 grudnia 2006 r., sprawa nr 399-2006 www.homo.se (22.8.2008).
Spotkanie w terenie z organizacją ACCEPT (Rumunia, 7.4.2008).
246
Spotkanie w terenie z organizacją Hàttèr (Węgry, 17.4.2008).
247
Malta, sprawozdanie krajowe.
248
G. Dennert (2004) Die gesundheitliche Situation lesbischer Frauen in Deutschland: Ergebnisse
einer Befragung [Dissertation], Nürnberg: Med. Diss. FAU Erlangen-Nürnberg.
249
Słowacja, sprawozdanie krajowe.
245
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w państwach członkowskich, w których uznaje się związki partnerskie osób tej
samej płci, czego dowodem jest przytoczona poniżej wypowiedź.
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„Moja partnerka miała wypadek w Walii i personel nie uznał mnie za osobę bliską,
dopóki nie zrobiłyśmy awantury. Podczas sześciodniowego pobytu w szpitalu moja
partnerka nie została dotknięta przez żadną z pielęgniarek. Musiała myć się sama
lub czekać, aż przyjdzie pielęgniarz 250”. (kobieta, 59 lat, Wielka Brytania)
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Podczas spotkań w terenie przedstawiciele organizacji pozarządowej LGBT
SEKÜ w Estonii zwrócili uwagę na przypadek pary lesbijek, w którym nie
wyrażono zgody, by partnerka matki była obecna przy porodzie 251.
Przedstawiciele włoskich organizacji pozarządowych LGBT Arcigay i
Arcilesbica także zwrócili uwagę na przypadki odmowy statusu „osoby
bliskiej”, w których traktowanie pacjentów LGBT i ich partnerów jest zależne
od indywidualnego nastawienia poszczególnych członków personelu 252.
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Natomiast wywiady przeprowadzone z przedstawicielami LBL [Narodowa
Organizacja Gejów i Lesbijek] w Danii i CIGALE w Luksemburgu ujawniły
bardziej pozytywne doświadczenia osób LGB w związku z korzystaniem z
opieki zdrowotnej 253. Przedstawiciele tych organizacji stwierdzili, że nie ma
żadnych poważnych problemów z odwiedzaniem partnerów znajdujących się
na oddziale intensywnej terapii lub innych oddziałach w szpitalu oraz z
obecnością przy porodzie. Obie organizacje zauważyły jednak, że problemem
dla osób LGBT może być język używany w formularzach stosowanych w
administracji szpitali, jak pokazały dwa niemieckie badania 254.
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„Byłam pacjentką ambulatoryjną w szpitalu, którego system komputerowy nie
posiadał odpowiedniej sekcji, w której można by mnie było zarejestrować jako osobę
żyjącą w związku partnerskim. Powiedziano mi, że zostałam zapisana w komputerze
jako osoba stanu wolnego 255”. (kobieta, 34 lata, Wielka Brytania)

We wspomnianym wcześniej irlandzkim sprawozdaniu także uważa się brak
uznania statusu „osoby bliskiej” za poważny problem, szczególnie w
250

Stonewall (2008.) Prescription for Change. Lesbian and Women’s Health Check 2008, s. 14.
Spotkanie w terenie z organizacjami Diversity i SEKÜ (Estonia, 10.3.2008).
252
Spotkanie w terenie z organizacjami ARCIGAY i ARCILESBICA (AL) (Włochy, 5.3.2008).
253
Spotkanie w terenie z organizacjami Cigale (Luksemburg, 7.4.2008) i LBL (Dania, 26.4.2008).
254
Zob. przykłady: H. Seyler (2004) Lesben, die unsichtbaren Patientinnen. Düsseldorf:
prezentacja w formie drukowanej dla Komisji na temat „Frauengerechte
Gesundheitsversorgung in NRW.” (10.2.2004) oraz G. Wolf (2006) „Diskriminierung und
Gewalt gegen Lesben, Schwule und Bisexuelle im medizinischen und psychotherapeutischen
Setting”, in Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 38 (3).
255
Stonewall (2008) Prescription for Change. Lesbian and Women’s Health Check 20008, s. 16.
251
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przypadku hospitalizacji jednego z partnerów, gdyż może to wpłynąć na dostęp
do informacji, odwiedziny i uczestniczenie w podejmowaniu decyzji.
Piętnowanie gejów i mężczyzn biseksualnych będących nosicielami wirusa
HIV
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Nosicielstwo wirusa HIV, krwiodawstwo i uprzedzenia związane ze
stereotypami na temat gejów, mężczyzn biseksualnych i HIV/AIDS stanowią
kolejne problematyczne kwestie podkreślane przez organizacje pozarządowe
LGBT w Belgii 256, Austrii 257, Portugalii 258 i Słowenii 259, przede wszystkim,
jeśli chodzi o oddawanie krwi. Jak pokazuje polskie badanie, w niektórych
ośrodkach krwiodawstwa zadaje się pytania jedynie o orientację seksualną, a
nie pytania dotyczące rzeczywistych praktyk seksualnych lub ryzykownych
zachowań 260.
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Z ankiety elektronicznej dla stron zainteresowanych wynika, że 29% badanych
uważa, iż personel służby zdrowia ma „ nieco negatywne” lub „negatywne”
nastawienie do gejów z HIV/AIDS.
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W innych badaniach można zauważyć podobne tendencje. W jednym z badań
przeprowadzonych w Słowenii odnotowano przypadek 24-letniego geja, który
został zwolniony z pracy z powodu nosicielstwa wirusa HIV oraz inny
przypadek mężczyzny, któremu uniemożliwiono wejście do jego mieszkania,
po tym jak sąsiedzi dowiedzieli się, że jest on seropozytywny 261.
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Na Malcie wywiady przeprowadzone z przedstawicielami Malta Gay Rights
Movement (Ruch na rzecz Praw Gejów na Malcie) ujawniły problemy związane
z poufnością w systemie opieki zdrowotnej, szczególnie w odniesieniu do osób
zakażonych HIV/AIDS, które sprawiły, iż niektóre z tych osób postanowiły
leczyć się w innym kraju 262.

m

Zdrowie osób LGBT
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Dostępne dane na temat zdrowia osób LGBT są bardzo ograniczone. Wywiady
przeprowadzone z organizacjami pozarządowymi LGBT pokazały przede
wszystkim, że nie zostały przeprowadzone dostateczne badania dotyczące

256

Spotkanie w terenie z organizacjami Holebifederatie i Arc-en-ciel(Belgia, 3.4.2008).
Spotkanie w terenie z organizacją HOSI-WIEN (Austria, 1.3.2008).
258
Spotkanie w terenie z organizacją ILGA-Portugal (17.3.2008).
259
Spotkanie w terenie z organizacją Legebitra (28.4.2008).
260
R. Biedroń (2007) raport za lata 2005 i 2006 Służba zdrowia Czy osoby homoseksualne mogą
być honorowymi krwiodawcami? w: Sytuacja społeczna osób biseksualnych i
homoseksualnych w Polsce, M. Abramowicz (red.), Kampania Przeciw Homofobii i
257

stowarzyszenie Lambda Warszawa.
261
262

Słowenia, sprawozdania krajowe.
Spotkanie w terenie z organizacją Malta Gay Rights Movement (Malta, 3.3.2008).
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potrzeb zdrowotnych lesbijek i kobiet biseksualnych 263. Podczas wywiadu
organizacja Stonewall z Wielkiej Brytanii wskazała na fakt, iż lesbijki
niechętnie reagują na komunikaty opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i
niechętnie korzystają z usług służby zdrowia 264.
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Niektóre dowody wskazują, że homofobia, dyskryminacja, nękanie i
marginalizacja, doświadczane szczególnie w edukacji i na rynku pracy, mogą
mieć negatywny wpływ na zdrowie osób LGBT 265.
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„Wszystko było nie tak, czułem, że jestem przekreślony i że skończyłbym ze
sobą, gdybym mógł. Tak naprawdę najważniejszą kwestią było, że ja jestem
gejem, a moja rodzina tego nie akceptuje. Poczułem po prostu, że gdybym się
usunął z ich drogi, nie musieliby się już nigdy mną przejmować.”(mężczyzna,
Wielka Brytania) 266
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We Włoszech 16-letni uczeń jednego z techników w Turynie popełnił
samobójstwo. Przez kilka lat koledzy dręczyli ucznia będącego ofiarą za to, że
był „zbyt dziewczęcy” 267.”
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Ogólnie z wywiadów przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi
LGBT wynika, że osoby LGBT są bardziej zagrożone złym stanem zdrowia niż
osoby heteroseksualne. Organizacja pozarządowa LGBT Holebifederatie z
Belgii podkreśliła, że zdrowie psychiczne osób LGBT jest stałym problemem i
że duża część tych osób cierpi na depresję 268. Zostanie zlecone dalsze badanie,
w celu przeanalizowania kwestii związanych ze zdrowiem i problemem
samobójstw wśród młodych lesbijek 269. Ocenę dokonaną przez Holebifederatie
potwierdzają niektóre sprawozdania, w których mowa o osobach LGBT jako
grupie wrażliwej na pewną liczbę wskaźników zdrowotnych. Przykładowo

Spotkanie w terenie z organizacjami ARCHIGAY (AG) i ARCHILESBICA (AL) (Włochy,
5.3.2008).
264
Spotkanie w terenie z organizacją Stonewall (Wielka Brytania, 31.3.2008).
265
Przykład: National Institute for Working Life. Arbetsvillkor och utsatthet, Arbetslivsinstitutet
2003 r. Sweden; M. Jenett (2004) Stand up for us_ Challenging homophobia in schools,
Yorkshire: Crown Copyright.
266
The Equality Authority and the Health Service Executive (2007) Recognising LGB Sexual
Identities in Health Services, The Experiences of Lesbian, Gay and Bisexual People with
Health Services in North West Ireland, p. 66.
267
OSCE/ODIHR (2008) Hate Crimes in the OSCE Region - Incidents and Responses. Annual
Report for 2007, s. 110. , wspomniane w Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 26
kwietnia 2007 r. w sprawie homofobii w Europie, dostępnej na stronie
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-20070167+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN (6.10.2008).
268
Spotkanie w terenie z organizacjami Holebifederatie i Arc-en-ciel(Belgia, 3.4.2008).
269
Spotkanie w terenie z Ministrem Edukacji (Belgia, 4.4.2008).
263
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według jednego z badań przeprowadzonych w Belgii, w przypadku osób LGB
ryzyko zachorowania na chorobę chroniczną jest dwa razy większe 270.
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Badanie przeprowadzone w Wielkiej Brytanii pokazało, że 20% badanych
lesbijek i kobiet biseksualnych dokonało umyślnego samookaleczenia, w
porównaniu z 0,4% ogólnej populacji, zaś 16% osób badanych w wieku poniżej
20 lat usiłowało popełnić samobójstwo, w porównaniu z 0,12% całkowitej
liczby ludności w wieku poniżej 28 lat [według jednego z szacunków telefonu
zaufania ChildLine]. Z badań przesiewowych w kierunku nowotworów wynika,
że 15% lesbijek i kobiet biseksualnych w wieku powyżej 25 lat nigdy nie
przechodziło badania wymazu szyjki macicy, w porównaniu z 7% ogółu kobiet.
Mniej niż 50% biorących udział w badaniu lesbijek i kobiet biseksualnych
poddało się badaniu kontrolnemu, umożliwiającemu wykrycie infekcji
przenoszonych drogą płciową 271.
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Dobra praktyka: Przeprowadzone wywiady pokazały, że we Francji ze
względu na rosnącą liczbę lesbijek udających się do centrum LGBT w Paryżu
IDF po skierowanie do nieuprzedzonego ginekologa, opracowano przewodnik
zdrowotny dla lesbijek zawierający adresy „przyjaznych” ginekologów. W
przewodniku omówiono ogólne kwestie dotyczące zdrowia, w szczególności
ryzyko zachorowania na nowotwór piersi i macicy272.
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Badanie dotyczące zdrowia psychicznego osób LGBT: irlandzka organizacja
pozarządowa LGBT GLEN, we współpracy z realizatorami projektu mającego
na celu wsparcie młodzieży LGBT BeLonG To, zleciła badaczom z Trinity
College i University College w Dublinie przeprowadzenie pierwszego dużego
badania, dotyczącego zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia osób
LGBT w Irlandii, finansowanego przez Krajowe Biuro ds. Zapobiegania
Samobójstwom. Celem badania jest zidentyfikowanie czynników ryzyka i
czynników chroniących, które wpływają na zdrowie psychiczne osób LGBT i
podejmowanie przez nie prób samobójstwa oraz opracowanie modelu
najlepszych praktyk w zakresie promowania zdrowia psychicznego osób LGBT
i zapobiegania samobójstwom 273.
Wyniki badania przeprowadzonego przez szwedzki Krajowy Instytut Zdrowia
Publicznego 274 pokazują, że stan zdrowia zdecydowanej większości osób
270

K. Heeringen i J. Vincke, ‘Suicidal acts and ideation in homosexual and bisexual young
people: a study of prevalence and risk factors’, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology
35(11): s. 494-499.
271
R. Hunt and J. Fish (2008) ‘Prescription for Change. Lesbian and bisexual women’s health
check’ Stonewall.
272
Spotkanie w terenie z organizacjami Inter-LGBT i L'Autre Cercle (Francja, 10.3.2008).
273
Irlandia, sprawozdania krajowe.
274
Swedish National Institute for Public Health (2006) Health on Equal Terms, dostępne na
stronie http://www.fhi.se/upload/ar2006/Rapporter/r200608_HBT_web.pdf (12.1.2009).
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LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych) jest dobry. Stan
zdrowia znacząco większego odsetka osób LGBT jest jednak gorszy w
porównaniu z resztą populacji. W szczególności stan zdrowia psychicznego jest
znacznie gorszy. Różnice dotyczące stanu zdrowia są także istotne wśród osób
LGBT. Niemalże bez wyjątku najgorszy okazał się stan zdrowia osób
transseksualnych, a następnie osób biseksualnych, lesbijek i gejów. Ponadto
badanie pokazało, że osoby LGBT o wiele częściej mają myśli samobójcze.
Raport dotyczący zdrowia psychicznego przygotowany przez irlandzką
organizację GLEN pokazuje podobne wyniki 275.
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Przypadki dyskryminacji i homofobii/transfobii są obecne w systemie opieki
zdrowotnej. Trudno jest jednak określić ich nasilenie, ponieważ nieujawnianie
przez osoby LGBT swojej orientacji seksualnej często sprawia, że problem jest
niewidoczny. Zrealizowane badania oraz wywiady przeprowadzone z
organizacjami pozarządowymi LGBT i krajowymi organami ds. równości
pokazują, że reakcje personelu służby zdrowia w momencie, gdy ujawniona
zostaje orientacja seksualna są zarówno pozytywne, jak i negatywne. Reakcje
negatywne obejmują także zalecenia skierowane do pacjentów LGBT, by
szukali oni pomocy psychiatrycznej. W przypadku najbardziej pozytywnych
reakcji pacjentom LGB udzielane są pomocne informacje oraz otrzymują oni
zapewnienie zachowania poufności oraz akceptacji ich statusu LGB.
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Obawa przed dyskryminacją może być jednym z czynników, które powodują,
że pacjenci LGBT unikają korzystania z opieki zdrowotnej, co z kolei może
prowadzić do zagrożenia zdrowia. Aktualne badania wskazują na związek
między homofobią, transfobią, nękaniem i marginalizacją a ogólnym gorszym
stanem zdrowia psychicznego i fizycznego osób LGBT. Organizacje
pozarządowe LGBT i władze publiczne zbadały doniesienia o wyższych
wskaźnikach słabego zdrowia psychicznego, samobójstw i uzależnień w
przypadku osób LGBT. Istnieje potrzeba przeprowadzenia większej liczby
badań dotyczących zdrowia osób LGBT.

275

2003, raport dotyczący zdrowia psychicznego organizacji GLEN (opublikowany we
współpracy z Northern Area Health Board).
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Instytucje religijne

yf

ik

ow

an

e

W wywiadach przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi LGBT
stwierdzono, że w wielu państwach członkowskich, w tym na Cyprze 276, w
Grecji 277, na Łotwie 278, na Litwie 279, we Włoszech 280, w Polsce 281 i w
Rumunii 282, przedstawiciele kościoła, w szczególności prawosławnego i
katolickiego, uczestniczą w debatach politycznych dotyczących praw osób
LGBT, często mobilizując przeciwników tych praw i wywierając nacisk, by nie
przyjęto tego typu praw. Z drugiej strony stwierdzono, iż przedstawiciele religii
żydowskiej i muzułmańskiej oraz istniejące w obrębie tych religii instytucje nie
odgrywają znaczącej roli w mobilizowaniu społeczeństwa przeciwko osobom
LGBT ani w debatach politycznych dotyczących praw tych osób w żadnym z
państw członkowskich.
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Przykładowo Kościół na Litwie opowiedział się przeciwko prawom osób
LGBT. Minister Pracy i Spraw Społecznych oświadczył 283 w Parlamencie, że
wprowadzenie poprawek do ustawy dotyczącej równego traktowania
(wdrażającej dyrektywę ramową w sprawie zatrudnienia 2000/78/WE) zostało
omówione i zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu Litwy, zaś członkowie
parlamentu
wypowiadali
się
przeciwko
prawodawstwu
antydyskryminacyjnemu powołując się na „chrześcijańską tradycję Litwy”.
Kościół Prawosławny w Rumunii wywierał nacisk, by wprowadzono zmiany
w Konstytucji uniemożliwiające zawieranie związków małżeńskich przez
osoby tej samej płci 284. Organizacje pozarządowe we Włoszech 285 i w Polsce 286
powiedziały podczas wywiadu, że uważają Kościół katolicki za jeden z
kluczowych podmiotów politycznych przeciwnych nowemu prawodawstwu w
zakresie praw osób LGBT.
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Różnorodność i dyskryminacja w organizacjach religijnych

Spotkanie w terenie z organizacją Cypryjski Ruch na rzecz Wyzwolenia Gejów (10.4.2008).
Spotkanie w terenie z organizacją pozarządową (14.4.2008).
278
Spotkania w terenie z organizacjami pozarządowymi Mozaika i Tiesībsarga birojs, Biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich, (12.4.2008).
279
Spotkanie w terenie z organizacją Litewska Liga Gejów (13.4.2008).
280
Spotkanie w terenie z organizacjami Acrigay/Arcilesbica (Włochy, 5.3.2008).
281
Spotkanie w terenie z organizacją Kampania Przeciwko Homofobii (Polska, 17.3.2008).
282
Spotkanie w terenie z organizacją pozarządową ACCEPT (Rumunia, 7.4.2008).
283
Posiedzenie parlamentu dnia 18 września 2007 r., stenograf dostępny na stronie
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=304466 (14.2.2008).
284
Rumunia, sprawozdania krajowe.
285
Spotkanie w terenie z organizacjami Arcilesbica i Arcigay (Włochy, 5.3.2008).
286
Spotkanie w terenie z organizacją Kampania Przeciwko Homofobii (Polska, 17.3.2008).
276
277
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Z badania 287 przeprowadzonego w Finlandii, opierającego się na wywiadach
przeprowadzonych z dziesięcioma pracownikami Kościoła EwangelickoLuterańskiego, identyfikującymi się jako geje, lesbijki lub osoby biseksualne,
wynika, że ogólne działania, zmierzające w kierunku większej otwartości
społecznej oraz tocząca się debata na temat statusu mniejszości seksualnych w
kościele sprawiają, że pracownicy biorą pod uwagę możliwość prowadzenia
otwartego życia. Jednocześnie debata publiczna powoduje presję, przez co
osoby boją się bronić własnego stanowiska. „Ryzyko napiętnowania i
dyskryminacji występuje w wielu codziennych sytuacjach związanych z
dyskusją dotyczącą statusu lesbijek, gejów i osób biseksualnych w kościele 288.”
Z drugiej strony osoby, z którymi przeprowadzono wywiad uważają, że wymiar
powołania do zawodu jest nierozerwalnie związany z wykonywana pracą.
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W Szwecji Związek Parafii i Pastoratów Kościoła Szwecji razem z EKHO
(Szwedzkie Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne Lesbijek, Gejów,
Osób Biseksualnych i Transpłciowych) wzięły udział w projekcie EQUAL
„Normgiving Diversity” skupiającym się na trzech strukturach, w ramach
których działalność zawodowa ma funkcję wyznaczania standardów
normatywnych w społeczeństwie, policji, instytucjach kościelnych, armii,
mającym na celu trwałe zwiększenie świadomości w zakresie różnorodności
seksualnej i statusu pracowników 289.
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W niektórych państwach członkowskich istnieją wyjątki, zgodnie z którymi
pracodawca ma prawo dyskryminować pracownika, który „nie działa w dobrej
wierze i lojalności wobec etyki organizacji”, co jest interpretowane przez
organizacje religijne w sposób pozwalający na dyskryminację ze względu na
orientację seksualną. Według Komisji „wiele trudności napotkanych podczas
wdrażania przepisów dotyczących orientacji seksualnej dyrektywy w sprawie
równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy wiąże się z szerokim
zakresem obowiązywania wszelkich wyjątków dla pracodawców,
wprowadzających etos oparty na religii lub wyznaniu […]. Te wyjątki stanowią

287

K. Valve (2004.) 'Vocation and the Everyday - Lesbian, Gay and Bisexual Employees'
Experiences in Different Work Communities Within the Church, in J. Lehtonen, K. Mustola
(red.) ‘Straight people don't tell, do they…? Negotiating the boundaries of sexuality and gender
at work’, Helsinki: Ministerstwo Pracy, materiały dostępne na stronie
http://www.esr.fi/esr/fi/__yleiset/researchreport2b04.pdf (4.2.2009).
288
K. Valve (2004) 'Vocation and the Everyday - Lesbian, Gay and Bisexual Employees'
Experiences in Different Work Communities Within the Church, in J. Lehtonen, K. Mustola
(red.) ‘Straight people don't tell, do they…? Negotiating the boundaries of sexuality and gender
at work’, Helsinki: Ministerstwo Pracy, materiały dostępne na stronie
http://www.esr.fi/esr/fi/__yleiset/researchreport2b04.pdf (04.02.2009).
289
Zob. http://ec.europa.eu/employment_social/equal/news/20051026-sweden_en.cfm (6.2.2009).
Od 2005 r. projekt jest realizowany w ramach nowej, finansowanej przez EQUAL współpracy
w obrębie zrzeszającej większą liczbę organizacji grupy All Clear (Wszystko jasne), której
celem jest stworzenie środowiska pracy charakteryzującego się szacunkiem wobec każdej
osoby, bez względu na jej orientację seksualną.
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delikatną kwestię, ponieważ niektórzy pracodawcy mogą być negatywnie
nastawieni do homoseksualności ze względu na przekonania religijne 290”.
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W Niemczech katolicka organizacja społeczna Kolpingwerk działająca w
zakresie edukacji (między innymi w domach dziecka i ośrodkach
młodzieżowych), jako organizacja wyznaniowa, nieobjęta prawem
antydyskryminacyjnym, zwolniła 53-letniego pracownika będącego gejem, po
tym jak dowiedziano się o jego orientacji seksualnej 291. W Holandii prawo
regulujące równe traktowanie zawiera podobne wyjątki w zakresie zatrudnienia
w zrzeszeniach opartych na przekonaniach religijnych. Takie zrzeszenia mogą
narzucić wymogi w zakresie zatrudnienia na danym stanowisku, które z uwagi
na cel organizacji są uważane za konieczne dla spełnienia zasad, na których się
ona opiera. Zgodnie z prawem do równego traktowania takie wymogi mogą nie
zawierać wyraźnego rozróżnienia ze względu na podobieństwo poglądów
politycznych, rasę, płeć, narodowość, orientację heteroseksualną lub
homoseksualną lub stan cywilny, ale mogą opierać się na „dodatkowych
okolicznościach”, które nie są dalej sprecyzowane. Unia Europejska
skrytykowała taki sposób uzasadnienia, na co zareagowała Commissie Gelijke
Behandeling (komisja ds. równego traktowania) zgłaszając wniosek o zmianę
tych przepisów 292. Prace w terenie przeprowadzone na Łotwie ujawniły, że
Kościół Luterański ekskomunikował dwóch ministrów za ich odmienne
poglądy dotyczące homoseksualności i praw osób LGBT. Jeden z ministrów
ujawnił, że jest gejem i publicznie wyraził opinię, że homoseksualność nie jest
grzechem i nie jest sprzeczna z chrześcijaństwem. Został ekskomunikowany za
popieranie grzesznych zachowań. Drugi minister, który obejmował w tym
czasie stanowisko dziekana Wydziału Teologii na Uniwersytecie Witolda
Wielkiego, został ekskomunikowany, po tym jak skrytykował działania
Kościoła w zakresie wspomnianych wyżej kwestii. Obecnie pełni on posługę
jako pastor anglikański małej parafii Kościoła Anglikańskiego w Rydze,
jedynej ustanowionej na Łotwie wspólnoty religijnej popierającej prawa osób
LGBT 293. W Irlandii instytucje kościelne posiadają i prowadzą dużą większość
szkół podstawowych i znaczną liczbę szkół ponadpodstawowych. Może się to
przyczynić do nieujawniania się osób homoseksualnych i biseksulanych w
szkołach. Także znaczna liczba szpitali i palcówek świadczących usługi
zdrowotne znajduje się w posiadaniu instytucji kościelnych i jest przez nie
zarządzana. Zgodnie z częścią 37 ustawy o równości traktowania w dziedzinie
zatrudnienia, jej działanie nie obejmuje instytucji kościelnych i praktyk
290

Komisja Europejska ‘Developing Anti-Discrimination Law in Europe: The 25 EU Member
States Compared’, ss.. 24, 54, document dostępny na stronie
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/legnet/06compan_en.pdf
291
Welt Online (2006) Fristlose Kündigung wegen Homosexualität, 24 listopada 2006. Materiał
dostępny na stronie:
http://www.welt.de/vermischtes/article96880/Fristlose_Kuendigung_wegen_
Homosexualitaet.html (28.7.2008).
292
Opina doradcza w sprawie wezwania Holandii przez Komisję Europejską do usunięcia
uchybień w związku z niewłaściwym transponowaniem dyrektywy 2000/78/WE; CGB opinia
doradcza/2008/02, marzec 2008
293
Spotkanie w terenie z Biurem Recznika Praw Obywatelskich (12.3.2008).

101

e

religijnych w przypadkach, gdy dyskryminacja okazuje się konieczna dla
zachowania zasad instytucji kościelnej. Takie wyjątek nie był jednak nigdy
rozpatrywany w sądzie. Na Wydziale Teologii węgierskiego Uniwersytetu im.
Karola Gaspara prowadzona jest polityka, która zabrania kształcenia studentów
prowadzących „homoseksualny tryb życia” na pastorów i nauczycieli religii.
Sąd Najwyższy na Węgrzech orzekł na korzyść wydziału i wydał decyzję, że
dopuszczalne jest wykluczenie lesbijek i gejów 294.
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Promowanie różnorodności w zakresie orientacji seksualnej jest często trudne
w środowiskach kontrolowanych przez organizacje religijne wrogo nastawione
do kwestii dotyczących osób LGBT. Na Malcie na przykład, gdzie Kościół
Katolicki zarządza około jedną trzecią szkół, zgodnie z krajowym minimum
programowym „nauczyciele muszą pamiętać o wartościach moralnych i
religijnych uczniów i ich rodziców.” Z tego względu Ruch na rzecz Praw
Gejów na Malcie (MGRM) otrzymał podobno zakaz rozprowadzania ulotek lub
materiałów edukacyjnych przedstawiających kwestie dotyczące osób LGBT.
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Na terenie Unii Europejskiej istnieją jednak instytucje religijne, które mają inne
podejście do osób LGBT oraz związanych z nimi kwestii. Przykład stanowi
Holandia, gdzie przed 1995 r. synod Holenderskiego Kościoła
Reformowanego wydał oświadczenie, iż członkowie Kościoła mają równe
prawa bez względu na ich orientację seksualną lub sposób życia 295. W 1990 r.
synod Reformowanych Kościołów w Holandii w Emmen wezwał wszystkie
kongregacje do przyjęcia osób homoseksualnych, także w zakresie
sprawowania posługi kapłańskiej”. W roku 1995 r. Luterański Synod Kościoła
Protestanckiego w Holandii podjął decyzję o udzielaniu błogosławieństwa w
kościele związkom homoseksualnym oraz oświadczył, że nie istnieją żadne
argumenty teologiczne „przeciwko udzielaniu błogosławieństwa dwojgu
ludziom, przyrzekającym sobie trwałą przyjaźń, oddanie i wierność”. Podobno
w Finlandii od 1999 r. parafia Kallio (Kallion seurakunta) w Helsinkach
przyjęła do swego grona „tęczowych ludzi”, zaś z okazji wydarzeń gay pride w
miastach Haasa, Helsinki i Tampere odprawione zostały „tęczowe msze” 296.
Ekumeniczna grupa Yhteys (przymierze) prowadzi działania, mające na celu
promowanie bardziej liberalnego nastawienia wobec mniejszości seksualnych i
płciowych w Kościele. W Szwecji, jak już wcześniej wspomniano, Kościół
uczestniczył w wydarzeniach gay pride w 2008 r.
Wnioski
W niektórych państwach członkowskich instytucje i organizacje religijne
często uczestniczą w debatach politycznych dotyczących praw osób LGBT,
sprzeciwiając się przyjęciu takich praw i blokując w ten sposób stworzenie
nowego prawodawstwa w tym zakresie. Pewne grupy i przedstawiciele religijni
294

S. Quinn, E. Paradis (2007) Going Beyond the Law: promoting equality in employment,
Brussels: ILGA-Europe.
295
Zob. http://www.protestantchurch.nl/default.asp?inc=info&rIntId=1649 (6.2.2009).
296
Zob. http://kallio.kirkkohelsinki.net/?deptID=2590&searchword=Yhteys (7.2.2009).
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w niektórych państwach członkowskich prowadzą także aktywne działania w
zakresie mobilizowania do demonstracji przeciwników wydarzeń
gromadzących osoby LGBT.
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W niektórych państwach członkowskich Kościół posiada i prowadzi znaczną
liczbę szkół, centrów usług socjalnych i lokalnych ośrodków,
wykorzystywanych do urządzania debat publicznych oraz różnego typu
wydarzeń. Organizacjom pozarządowym LGBT zabroniono dostępu do takich
placówek oraz rozprzestrzeniania informacji na temat kwestii dotyczących osób
LGBT lub uczestniczenia w debatach politycznych.
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Wyjątki w prawodawstwie antydyskryminacyjnym, pozwalające pracodawcom
na dyskryminowanie pracowników, którzy „nie działają w dobrej wierze i
lojalności wobec etyki organizacji” są interpretowane w sposób, który
prowadzi do dyskryminacji osób LGBT w niektórych państwach
członkowskich.
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Istnieją także pozytywne przykłady organizacji religijnych wspierających
osoby LGBT.
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Aktywność sportowa

an

e

Niniejsza część dotyczy trudności związanych z uprawianiem sportu przez
osoby LGBT, otwarcie przyznające się do swojej tożsamości, użycia żargonu o
charakterze homofobicznym oraz problemu pomówień w zawodowych i
amatorskich środowiskach sportowych.
Homofobia w sporcie
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W większości sprawozdań krajowych stwierdza się niedostateczną ilość badań
jakościowych i ilościowych dotyczących homofobii w sporcie. Dostępne
ograniczone informacje sugerują jednak, że przypadki homofobii są obecne w
pewnej liczbie sytuacji związanych z aktywnością sportową oraz że istnieją
poważne wyzwania dotyczące kwestii bycia osobą uprawiającą sport, otwarcie
przyznającą się do tożsamości LGBT. Badania przeprowadzone do tej pory i
zgromadzone dane koncentrują się w dużej mierze na zawodowej piłce nożnej.
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Śpiewanie homofobicznych haseł przez kibiców piłki nożnej, w celu
ośmieszenia sędziego lub drużyny przeciwników ma miejsce podczas niemal
każdego większego wydarzenia piłkarskiego 297. W Wielkiej Brytanii
przypadek piłkarza, który podczas meczu obraził sędziego wypowiedziami o
homofobicznym charakterze nie jest odosobniony 298.
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We Włoszech organizacje pozarządowe Arcigay i Arcilesbica stwierdziły
podczas przeprowadzanych wywiadów, że wypowiedzi przeciwko osobom
LGBT są powszechne wśród kibiców piłki nożnej, wśród członków grup
neofaszystowskich obecnych w niektórych klubach kibiców oraz wśród
członków grup chuligańskich 299.
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Sprawozdanie krajowe sporządzone w Wielkiej Brytanii nie zawiera żadnej
informacji na temat grających obecnie w tym kraju zawodowych piłkarzy,
którzy ujawnili, że są gejami. Podobno piłkarzom będącym gejami udzielono
jednak rady, by występowali publicznie jako osoby heteroseksualne.
Uważam, że łatwiejsze i lepiej przyjęte byłoby ujawnienie swojej homoseksualności w
partii politycznej, w której działam niż w środowisku sportowym. W sporcie męskość
nadal stanowi ideał. Kiedy grałem w piłkę nożną, kiedy byłem młodszy, ważne było
żeby odróżniać się od „ciot” i „pedałów”. ( mężczyzna, były trener tenisa, Szwecja) 300

297

T. Walther (2006). Kick It Out: Homophobia in Football. European Gay and Lesbian Sport
Federation (red). Berlin, Amsterdam.
298
Zob. http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2006/sep/28/paulscholesandantigayabuse
(8.8.2008).
299
Spotkanie w terenie z organizacjami Arcigay i Arcilesbica (Włochy, 5.3.2008).
300
RFSL (2007) All Clear 2.0, Gay, Lesbian, Bi & Hetero at Work, s. 55.
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Według Europejskiej Federacji Sportowej Gejów i Lesbijek (EGLSF) założonej
w 1989 r. w celu zwalczania dyskryminacji w sporcie i wspierania
homoseksualnych sportowców, by ujawniali swoją tożsamość, nie jest łatwo
ujawnić się w grupach zrzeszających nieprofesjonalnych sportowców w
Europie. Mimo że doświadczenia osób LGBT są różne w zależności od
państwa członkowskiego, liczne są relacje osób LGBT mających poczucie, że
są nękane i odrzucone przez innych członków klubu 301.
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Dobra praktyka: Z przeprowadzonych wywiadów dowiedziano się, że w
Finlandii Federacja Sportowa opublikowała w trzech językach, fińskim,
szwedzkim i angielskim, podręcznik Zaangażowani i widzialni: sport i
aktywność fizyczna a mniejszości seksualne i płciowe 302.
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Widzialność osób LGBT w sporcie
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Dobra praktyka: w Niemczech Deutscher Fußball Bund (Niemiecki Związek
Piłki Nożnej) przeprowadził kampanię zatytułowaną „Piłka nożna i homofobia”
oraz w 2007 r. podpisał deklarację przeciwko dyskryminacji ze względu na
orientację seksualną 303.
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Według informacji zamieszczonej na portalu www.outsports.com, z 10 708
sportowców, którzy wzięli udział w ubiegłych Igrzyskach Olimpijskich PekinBeijing w 2008 r. jedynie 10 otwarcie przyznaje, że jest gejem lub lesbijką 304.
W ankiecie elektronicznej dla stron zainteresowanych 41% stwierdziło, że „nie
istnieje możliwość” lub, że „istnieje mała możliwość”, by „wyjść z ukrycia”
nawet w środowisku sportowców nieprofesjonalnych.
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„Osoby grające na wysokim poziomie zazwyczaj zaprzeczają własnej seksualności,
żeby uzyskać dofinansowanie/stypendium itp. Myślę, że gdyby w środowisku
sportowym w Irlandii lesbijka ujawniła swoją tożsamość, wpłynęłoby to na
ograniczenie wszelkiego rodzaju wsparcia…zarówno finansowego jak i
społecznego”. (kobieta, Irlandia) 305

Według Biura Pełnomocnika ds. Równouprawnienia Irlandii sportowcy LGBT
pozostają w dużej mierze w ukryciu, czego skutkiem jest brak w środowisku
301

Zob. http://www.eglsf.info/eglsf-about.php (10.8.2008).
Spotkanie w terenie z Ministerstwem Zatrudnienia i Gospodarki, Ministerstwem Edukacji i
Ministerstwem Spraw Wewnętrznych (Finlandia, 4.3.2008).
303
Niemcy, sprawozdania krajowe.
304
Zob. http://www.outsports.com/os/index.php/Olympics/2008/In-Beijing-Olympics-only-5openly-gay-athletes.html (25.1.2009).
305
L. Greene (2007) Lesbian Athletes and Their Experiences of Gender and Sexuality in
Competitive Sports in Ireland (1980-2007), University College of Dublin: College of Human
Sciences.
302
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sportowym osób LGBT, które mogłyby być wzorem 306. Podczas wywiadu
organizacje pozarządowe Arcigay i Arcilesbica stwierdziły także, że w
środowisku sportowym we Włoszech widzialność osób LGBT jest bardzo
niska 307.
Zwalczanie homofobii w sporcie
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Ankieta przeprowadzona w Szwecji wykazała, że identyfikowanie i
przeciwdziałanie homofobii w sporcie ma ograniczony zakres 308. W ramach
projektu finansowanego przez szwedzkie Ministerstwo Przemysłu
przeprowadzono ankiety w 40 stowarzyszeniach sportowych w Szwecji i
okazało się, że w większości z nich kwestia homofobii czy sytuacji osób LGBT
w stowarzyszeniu nie była nigdy poruszana. W większości stowarzyszeń
udzielono także odpowiedzi, że wśród ich członków nie ma osób
przyznających się otwarcie do tożsamości LGBT oraz że nie prowadzi się
polityki i nie istnieje plan działania w zakresie poruszanej kwestii.
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W Wielkiej Brytanii organizacja pozarządowa LGBT Stonewall wskazała na
fakt, że wysiłki mające na celu zwalczanie homofobii w środowisku
sportowym przyciągnęły niewielką uwagę i że najważniejszą kwestią w
działaniach skupiających się na rozwiązaniu problemu równości i
dyskryminacji w profesjonalnej piłce nożnej jest zwalczanie rasizmu 309.
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W 2003 r. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy poruszyło kwestię
homofobii w sporcie. „Zgromadzenie uważa, że należy zwalczać homofobię w
sporcie, zarówno wśród sportowców jak fanów sportowych, na tych samych
zasadach, co rasizm i inne formy dyskryminacji 310.”
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Niektóre inicjatywy wspierane przez Komisję Europejską w ramach programu
PROGRESS mogą znacznie przyczynić się do zmiany postaw w środowisku
sportowym. Wśród przykładów można wymienić kampanię „Bieg za
Różnorodnością”, podczas której biegacze, w szczególności maratończycy
noszą antydyskryminacyjne stroje sportowe UE, w celu promowania
świadomości i wyrażenia swojej negatywnej postawy wobec dyskryminacji 311.
Dobra praktyka: Partnerstwa realizujące programy edukacyjne. Od 2007
r. szwedzka federacja na rzecz praw osób homoseksualnych, biseksualnych i
transpłciowych (RFSL) i HomO [Rzecznik ds. dyskryminacji ze względu na
orientację seksualną] pracują nad realizacją projektu razem z
Riksidrottsförbundet [Narodowa Federacja Sportowa] i SISU, organizacją
Spotkanie w terenie z organem ds. równości (Irlandia, 4.4.2008).
Spotkanie w terenie z organizacjami Arcigay i Arcilesbica (5.3.2008).
308
Zob. http://www.homo.se/o.o.i.s/3950 (14.8.2008).
309
Spotkanie w terenie z organizacją Stonewall (Wielka Brytania, 31.3.2008).
310
Zalecenie nr 1635 (2003), Lesbijki i geje w sporcie, tekst przyjęty przez stały komitet,
działający w imieniu Zgromadzenia, 25.11.2003
311
Zob. http://www.stop-discrimination.info/56.0.html (12.1.2008).
306
307
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edukacyjną skupiającą się na środowisku sportowym. Projekt ma na celu
uświadamianie trenerów w zakresie kwestii dotyczących osób LGBT. RFSL i
SISU zamierzają opracowywać programy edukacyjne, by następnie
przedstawiać je klubom sportowym. Jednocześnie Riksidrottsförbundet planuje
i przeprowadza badania dotyczące kwestii dotyczących osób LGBT w
sporcie 312.
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Dobra praktyka: Współpraca między klubami sportowymi i organizacjami
praw człowieka. Na podstawie wywiadów przeprowadzonych we Francji
okazało się, że klub piłki nożnej Paris Saint Germain współpracuje z
gejowskim klubem piłki nożnej Paris Foot Gay oraz Ligue Internationale
Contre le Racisme et l'Antisémitisme [Międzynarodowa Liga przeciwko
Rasizmowi i Antysemityzmowi] w celu realizowania polityki w zakresie
zwalczania dyskryminacji ze skupieniem się na homofobii 313.
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W Niemczech wroga atmosfera w środowisku piłkarskim spowodowała, że
lesbijki i geje utworzyli własne amatorskie kluby314. Osoby LGBT założyły
własne zrzeszenia sportowe także w innych państwach członkowskich
Coroczne Europejskie Mistrzostwa Sportowe Gejów i Lesbijek (Eurogames)
oraz Outgames są także przykładami wydarzeń sportowych dla społeczności
LGBT 315.
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Wnioski
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Dane dotyczące homofobii w sporcie koncentrują się w dużej mierze na
zawodowej piłce nożnej. W przypadku piłki nożnej homofobia wyraża się w
środowisku kibiców i piłkarzy w wyrażeniach o charakterze homofobicznym,
które są powszechnie używane podczas wydarzeń piłkarskich, by ośmieszyć
przeciwników lub sędziego. Kluczowym ustaleniem dotyczącym środowiska
sportowego jest brak widoczności osób LGBT w tym środowisku. Uważa się,
że osoby LGBT mają niewielkie szanse na ujawnienie swojej tożsamości w
środowisku sportowym, co spowodowane jest ryzykiem nękania, homofobii lub
odrzucenia przez członków klubu.
Większość zrzeszeń sportowych nie przywiązuje dużej wagi do problemu
homofobii w planowaniu działań antydyskryminacyjnych, szczególnie w
porównaniu z wysiłkami mającymi na celu ograniczenie rasizmu.

312 Szwecja, sprawozdania krajowe.
313
Spotkanie w terenie z organizacjami Inter-LGBT i L'Autre Cercle (Francja, 10.3.2008).
314
Niemcy, sprawozdanie krajowe, zob. także http://www.queer footballfanclubs.com (20.3.2008)
315
http://www.eurogames.info/eurogames-welcome.html i www.copenhagen2009.org (8.8.2008)
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W tej części analizuje się, w jaki sposób media w Europie przedstawiają osoby
LGBT oraz ich życie. Media w tym kontekście to media publiczne i
prywatne 316, w tym media wizualne i prasa, internet, gazety i telewizja.
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Wypowiedzi homofobiczne w mediach
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Zidentyfikowano przypadki pojawienia się wypowiedzi o charakterze
homofobicznym w mediach podczas przeprowadzania wywiadów, między
innymi, z organizacjami pozarządowymi LGBT we Włoszech i w Polsce oraz z
krajowym organem ds. równości na Litwie 317. Z przeprowadzonego niedawno
badania dotyczącego wizerunku lesbijki, geja, osób biseksualnych i
transpłciowych w szkockiej prasie wynika, że gazety zdają się dopuszczać
wydrukowanie tekstów zawierających pewną ilość homofobicznych treści w
przeciwieństwie do treści rasistowskich 318. Z jednego z badań
przeprowadzonych na Litwie wynika, że niektórzy dziennikarze używają
homofobicznego języka 319.
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Dobra praktyka: Litewska Liga Gejów we współpracy z Europejską Unią
Nadawców opracowała Wytyczne w zakresie lepszego przedstawiania kwestii
dotyczących osób LGBT w mediach. Opracowanie dostarcza dziennikarzom i
działaczom prostych narzędzi, które są wskazówką, jak opisywać kwestie
dotyczące osób LGBT w bardziej pozytywny sposób. W rezultacie zacieśniła
się współpraca z mediami, w których zaczęły pojawiać się bardziej wyważone
artykuły i informacje na temat osób LGBT 320.
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Sposoby przedstawiania osób LGBT w mediach
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W ankiecie elektronicznej dla stron zainteresowanych poproszono
ankietowanych o dokonanie oceny wizerunku osób LGBT w mediach i
zapytano, czy uważają, że sposób przedstawiania osób LGBT jako odmiennej
grupy jest wieloaspektowy, przeciwstawiający się stereotypom. Jedynie 14%
Podczas analizowania problemu homofobii w wypowiedziach medialnych nie było możliwe
dokonanie podziału na media publiczne i prywatne.
317
Spotkanie w terenie z organizacjami ARCIGAY i ARCILESBICA (AL) (Włochy, 5.3.2008),
Kampania Przeciwko Homofobii (Polska, 17.3.2008) i Mozaika (Litwa, 12.3.2008), Biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich (Litwa, 12.3.2008).
318
Stonewall (2007) WRITTEN OUT. The Scottish Press’ portrayal of lesbian, gay, bisexual and
transgender people, Scotland, materiał dostępny na stronie
http://www.stonewallscotland.org.uk/documents/stonewall__written_out.pdf (5.2.2009).
319
A A. Tereskinas (2007) “Not Private Enough”: Homophobic and injurious speech in the
Lithuanian Media, materiał dostępny na stronie http://www.lgl.lt/projektaie.php?pid=35
(5.2.2009).
320
Zob. http://www.ilga-europe.org/europe/funding_capacity_building/working_with_media
(17.10.2008).
316
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ankietowanych uważa, że media przedstawiają „wieloaspektowy” lub „dość
wieloaspektowy” obraz osób LGBT.
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Większość organizacji pozarządowych LGBT, z którymi przeprowadzono
wywiady podczas pracy w terenie, stwierdziło, że kwestie dotyczące osób
LGBT nie są często przedstawiane w mediach, które w różnym stopniu dążą do
ich uproszczenia, przekazania jako sensację i w sposób stereotypowy. Podczas
wywiadu przedstawiciele organizacji pozarządowej LGBT CIGALE w
Luksemburgu wskazali na fakt, iż media starają się unikać kwestii
kulturowych i politycznych dotyczących osób LGBT, skupiając się na mało
istotnych problemach, np. jak ubrane są osoby LGBT podczas wydarzeń gay
pride 321. Podczas wywiadu organizacja pozarządowa LGBT Kampania Przeciw
Homofobii doniosła, że w Polsce niektóre gazety i katolickie stacje telewizyjne
mają jawnie homofobiczny charakter, dodając jednak, że obecne są także media
przedstawiające osoby LGBT i związane z nimi kwestie w neutralny sposób322.
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich na Łotwie wskazuje, iż kanały przekazu
medialnego charakteryzuje nastawienie zarówno pozytywne jak i negatywnie.
Na przykład darmowa gazeta rozdawana na stacjach autobusowych zawierała
homofobiczne stwierdzenia 323. W rezultacie organizacja pozarządowa LGBT
Mozaika wystosowała skargę dotyczącą użycia mowy nienawiści. Podczas
wywiadu z przedstawicielami Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske
[Stowarzyszenie Gejów i Lesbijek w Danii] stwierdzono, że w medialne
wypowiedzi na temat kwestii związanych z osobami LGBT są ilustrowane
stereotypowymi zdjęciami i wizerunkami. Nawet w poważnych artykułach
dotyczących praw osób homoseksualnych zamieszczane są zdjęcia półnagich
mężczyzn, uczestników gay pride w Kopenhadze 324.
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Takie stwierdzenia znajdują odzwierciedlenie w wynikach niektórych badań,
pokazujących, że homoseksualność jest nadal w różnym stopniu uważana za
temat tabu, który przyciąga bardzo niewielką uwagę mediów. W badaniu
dotyczącym sposobów przedstawiania osób LGBT w telewizji
przeprowadzonym w Niemczech, 63% badanych osób LGBT uważa, że
każdego rodzaju przedstawianie “nie-heterosekualności” stanowi nadal tabu 325.
Z jednego z belgijskich badań wynika, że poza odniesieniami do zagadnień
związanych z medycyną media w ogóle nie poruszają kwestii dotyczących osób
transpłciowych 326. Podobna sytuacja zdaje się panować w całej UE. W jednym
z badań przeprowadzonych w Portugalii sugeruje się jednak, że przez ostatnie
dziesięć lat osoby LGBT stały się bardziej widoczne w mediach, stwierdzając
Spotkanie w terenie z organizacją CIGALE (Luksemburg, 7.4.2008).
Spotkanie w terenie z organizacją Kampania Przeciw Homofobii (Polska, 17.3.2008).
323
Spotkanie w terenie z Biurem Recznika Praw Obywatelskich (Litwa, 12.3.2008).
324
Spotkanie w terenie z organizacją LBL (Dania, 26.4.2008).
325
V. Jung, (2003). Darstellung von Homosexualität in TV-Unterhaltungssendungen. [praca
dyplomowa], Bamberg, Uniwesytet w Bambergu.
326
A. Dewaele i 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.
321
322
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przy tym, że w porównaniu z gejami lesbijki i osoby biseksualne są w mediach
praktycznie pomijane i niewystarczająco reprezentowane 327.

er

yf

ik

ow

an

e

W niektórych badaniach wspomina się także o skrzywionym wizerunku osób
LGBT. Podczas kompleksowej analizy mediów przeprowadzonej w Słowenii
przeanalizowano media drukowane z lat 1970-2000 i zidentyfikowano zjawisko
stereotypizacji wyrażające się w sztywnych schematach związanych z płcią, w
których gej jest zniewieściały, a lesbijka przypomina mężczyznę, zjawisko
medykalizacji polegające na ograniczaniu homoseksualności do sfer medycznej
i psychiatrycznej, jako jedynych źródeł uzasadnienia, zjawisko seksualizacji
polegające na ograniczaniu homoseksualności jedynie do praktyk seksualnych,
zjawisko tajemnicy polegające na ukazywaniu homoseksualności jako
wstydliwego problemu, który należy zataić i nad którym należy ubolewać oraz
zjawisko normalizacji polegające na ukazywaniu osób homoseksualnych jako
osoby heteroseksualne, by zmniejszyć poczucie zagrożenia, które wywołuje
homoseksualność i uniknąć debaty politycznej 328.
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Ze wspomnianego już w tej części szkockiego badania przeprowadzonego
przez Stonewall Scotland wynika, że artykuły prasowe często wzmacniają
pogląd, iż orientacja seksualna wiąże się jedynie z płcią, podczas gdy w
raportach dotyczących przestępstw podkreśla się orientację seksualną sprawcy,
nawet jeśli nie ma to żadnego związku z popełnionym przestępstwem.
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Dobra praktyka: W Wielkiej Brytanii niezależna komisja rozpatrująca skargi
na prasę (Press Complaints Commission), będąca niezależnym organem
rozpatrujacym skargi dotyczące treści opublikowanych w gazetach i
czasopismach, rozszerzyła w maju 2005 r. klauzulę 12 (Dyskryminacja)
swojego kodeksu, by objąć nią zawarte w prasie dyskryminujące stwierdzenia
dotyczące osób transpłciowych. Zgodnie z nową klauzulą należy unikać w
publikacjach prasowych krzywdzących lub pejoratywnych stwierdzeń
dotyczących rasy, koloru skóry, religii, płci i orientacji sekusualnej danej osoby
oraz wszelkich chorób fizycznych i umysłowych lub niepełnosprawności 329.
Z badania dotyczącego wizerunku osób LGBT w portugalskich i niemieckich
mediach także wynika, że obraz osób LGBT jest uproszczony i nie odpowiada
rzeczywistości. Mimo że obraz przedstawiany w niemieckich mediach

327

Caldeira (2006) A Representação das Minorias Sexuais na Informação Televisiva Portuguesa,
Lisboa: Livros Horizonte.
328
R. Kuhar (2003) Media Representations of Homosexuality: An Analysis of Print Media in
Slovenia, 1970-2000, Mediawatch: Ljubljana. Materiał dostępny na stronie
http://mediawatch.mirovni-institut.si/eng/mw13.htm (5.2.2009).
329
Informacje udzielone przez organizację Transgender Europe podczas obrad okrągłego stołu
dotyczących zwalczania homofobii i transfobii w UE, które odbyły się w czerwcu 2008 r. w
Kopenhadze.
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drukowanych i na stronach internetowych jest bardziej złożony, popularne
stacje telewizyjne nadal rozpowszechniają stereoptypowy i utarty wizerunek 330.
Pozytywne tendencje w sposobach przedstawiania osób LGBT w mediach
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Badania pokazują także postępy dokonane w zakresie częstszego pojawiania
się osób LGBT i związanych z nimi kwestii w mediach oraz przedstawiania ich
bardziej złożonego wizerunku. Z jednego z badań 331 przeprowadzonych w
Czechach wynika, że, podczas, gdy w pierwszej połowie lat 90-tych
dominującymi czynnikami wpływającymi na sposób przedstawiania osób
LGBT były negatywna stereotypizacja, seksualizacja, aspekty komizmu i
przestępczości, w ciągu ubiegłych dziesięciu lat osoby LGBT zaczęły częściej
pojawiać się w filmach dokumentalnych i serialach telewizyjnych oraz w
kontekście życia codziennego.
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W hiszpańskim sprawozdaniu krajowym stwierdza się, że obecnie większość
mediów dostarcza szczegółowych informacji dotyczących znaczących
wydarzeń o charakterze politycznym i społecznym gromadzących społeczność
LGBT, takich jak gay pride ,oraz ważnych orzeczeń sądowych i istotnych
ustaw uchwalonych przez parlament, dodając, że rzadkie są sposoby
przedstawiania odzwierciedlające homofobiczne nastawienie. W szwedzkim
sprawozdaniu krajowym, także zauważono, że w mediach przedstawia się
bardziej dokładny obraz różnorodności w środowisku LGBT, zaś na Litwie w
ciągu ostatnich lat wzrosła liczba informacji na temat ważnych zagadnień
związanych ze społecznością LGBT 332.
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Dobra praktyka: W Danii w Umowie o świadczenie usług publicznych
między ministrem kultury i duńskim radiem (Duńska Korporacja Radiowa)
określa się wyraźny cel związany z przedstawianiem różnorodności oraz
zawarta jest klauzula antydyskryminacyjna, dotycząca przedstawiania osób
LGBT i związanych z nimi kwestii. „DR dostarczy informacji dotyczących
szerokich sfer społeczeństwa w Danii, odzwierciedlających różnorodność
kultury, poglądy na życie i warunki życia w różnych częściach kraju […].
Treść nadawanych programów nie może w żaden sposób wzbudzać nienawiści
ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość lub orientację seksualną 333.”

330

T.L. Monteiro, V. Policarpo, F.V. da Silva (2008) The situation concerning homophobia and
discrimination on grounds of sexual orientation in Portugal, Country Report.; Walters, S. D.
(2001). Take my Domestic Partner, Please: Gays and Marriage in the Era of the Visible, w: M.
Bernstein & R. Reimann (red.), Queer families, Queer Politics: Challenging Culture and the
State (ss. 338-357), New York: Columbia UP.
331
Grupa robocza ds. kwestii dotyczących mniejszości seksualnych Ministerstwa Ochrony Praw
Człowieka i Mniejszości Narodowych (2007): Analysis of the Situation of Lesbian, Gay,
Bisexual and Transgender Minority in the Czech Republic. Government of Czech Republic.
332
A A. Tereskinas (2007) “Not Private Enough”: Homophobic and injurious speech in the
Lithuanian Media.
333
Umowa o świadczenie usług publicznych między Duńską Korporacją Radiową (DR) i
Ministrem Kultury na lata 2007-2010: 2.
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Oczywiste jest znaczenie obecności w mediach osób LGBT będących
pozytywnym wzorem. W państwach członkowskich liczba takich osób,
pochodzących zarówno ze świata polityki jak i kultury, stale rośnie.
Doskonałym przykładem w tym przypadku jest burmistrz Berlina Klaus
Wowereit, który pełnił także funkcję przewodniczącego niemieckiego
parlamentu w latach 2001-2002. Jego powszechnie znanym publicznym
stwierdzeniem jest: „Jestem gejem i nie ma w tym nic złego!” („Ich bin Schwul
– und das ist gut so!”).

ez
w

er

yf

ik

ow

W Grecji grupy LGBT zdecydowanie zaprotestowały przeciwko orzeczeniu
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, niezależnego krajowego organu
publicznego, w którym nakazuje się jednej z najważniejszych stacji Mega
Channel zapłacenie grzywny w wysokości 100 000 euro za pokazanie w
popularnym serialu telewizyjnym sceny dwóch całujących się postaci męskich.
W grudniu 2006 r. najwyższy sąd administracyjny uchylił tę decyzję,
orzekając, że grzywna była niezgodna z prawem, ponieważ scena
odzwierciedla po prostu „rzeczywistość społeczną jednej z grup społecznych,
tworzących otwarte i demokratyczne społeczeństwo, której orientacji
seksualnej nie należy potępiać”.
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Na poziomie UE realizowane są inicjatywy, takie jak współpraca Komisji
Europejskiej ze stacją MTV, w tym spot reklamowy dotyczący dyskryminacji,
Creative Competition, skierowany do młodych widzów oraz coroczna nagroda
przyznawana dziennikarzom, którzy przyczynili się do lepszego rozumienia
różnorodności i problemów związanych z dyskryminacją. Są one cennymi
środkami podejmowanymi przy użyciu mediów, by zmienić nastawienie
społeczeństwa i zachęcić osoby pracujące w mediach do przeanalizowania
kreowanego przez nich wizerunku tych, którzy należą do szczególnych grup
społecznych i mniejszości 334.
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W mediach w UE nadal zdarzają się przypadki wypowiedzi o charakterze
homofobicznym, a homoseksualność ciągle, w różnym stopniu, uważana jest za
temat tabu. Osoby LGBT są na ogół niewidoczne w mediach, przy czym geje
są bardziej widoczni niż lesbijki lub osoby transpłciowe.
Osoby LGBT są także przedmiotem stereotypów tworzonych przez media.
Wykorzystywanie ilustracji z podtekstem erotycznym w artykułach
dotyczących tematów o ogromnym znaczeniu dla osób LGBT prowadzi do
uprzedzeń i wzmacnia pogląd, iż orientacja seksualna dotyczy jedynie
aktywności seksualnej i preferencji. Lepsze rozumienie kwestii dotyczących
osób LGBT byłoby korzystne dla dziennikarzy w całej UE i pozwoliłoby im na
przekazywanie tych kwestii w sposób rzetelny i wyważony.

334

Zob. http://www.stop-discrimination.info/99.0.html (11.12.2008).
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Istnieją jednak dowody, że sytuacja powoli ulega zmianie, a niektóre badania
pokazują wzrost zainteresowania tą tematyką w mediach w całej UE,
wiążącego się z bardziej otwartym i rzetelnym spojrzeniem na osoby LGBT i
dotyczące ich kwestie.
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Informacje i dane dotyczące w tym zakresie są ograniczone, jednak istniejące
badania i informacje zebrane w toku badań w terenie wskazują na dwie kwestie
problemowe, tj. podejście do orientacji seksualnej i tożsamości płciowej w
procedurze ubiegania się o azyl oraz warunki w ośrodkach dla cudzoziemców,
w których przebywają osoby LGBT ubiegające się o azyl.
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Ogólne zasady dotyczące procedury ubiegania się o azyl
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Bardziej szczegółowa analiza ogólnych uregulowań prawnych dotyczących
orientacji seksualnej i tożsamości płciowej w kontekście azylu i ochrony
uzupełniającej znajduje się w analizie prawnej 335 sporządzonej przez FRA, w
której zwraca się uwagę na to, że zgodnie z Konwencją dotyczącą statusu
uchodźców z 1951 r. (art. 1A ust. 2) oraz dyrektywą Komisji 2004/83/WE
osoba LGBT ubiegająca się o azyl z powodu prześladowania ze względu na
orientację seksualną w państwach członkowskich UE może uzyskać status
uchodźcy na podstawie przynależności do „konkretnej grupy społecznej” 336.
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Przepisy prawne w państwach członkowskich przewidują zatem możliwość
nadania statusu uchodźcy i udzielenia azylu osobie LGBT prześladowanej ze
względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową. W rezultacie w
państwach członkowskich UE wielu osobom udzielono na tej podstawie azylu.
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Z dostępnych danych wynika, że osobom LGBT udzielono azylu w Austrii,
Belgii, Danii, Francji, Niemczech, Grecji, Luksemburgu, Holandii, Polsce,
Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Czechach, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech i
we Włoszech. Nie jest to jednak pełna lista państw z uwagi na to, że państwa
członkowskie nie prowadzą statystyk dotyczących liczby spraw zakończonych
udzieleniem azylu ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową.
W niektórych państwach członkowskich (np. na Cyprze, we Francji, w
Niemczech i Słowacji) oficjalne dane nie są dostępne, a władze imigracyjne w
Estonii i na Łotwie 337 potwierdziły, że nie otrzymały żadnych wniosków o
udzielenie azylu ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową.
335

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2008) „Homofobia i dyskryminacja z
powodu orientacji seksualnej i tożsamości płciowej w państwach członkowskich UE: Część I –
Analiza prawna”, s. 83-98.
336
Dania stanowi wyjątek, ponieważ prawo duńskie nie zalicza osób homoseksualnych i
transpłciowych do „konkretnej grupy społecznej”, a władze imigracyjne nie uznają „określonej
grupy społecznej” jako odrębnej kategorii prawnej. Istnieje jednak możliwość udzielenia
pozwolenia na pobyt ze „statusem ochronnym”, jeżeli władze imigracyjne stwierdzą, że istnieje
„ryzyko egzekucji lub nieludzkiego lub poniżającego traktowania w kraju pochodzenia”.
Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej , (2008) „Homofobia i dyskryminacja z
powodu orientacji seksualnej i tożsamości płciowej w państwach członkowskich UE: Część I –
Analiza prawna”.
337
Estoński Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji i łotewski Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji.
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Dane w pozostałych państwach członkowskich wskazują na istnienie szeregu
tego typu przypadków. W Belgii w 2006 r. rozpatrzono co najmniej 116 spraw
(33 osobom przyznano status uchodźcy), podczas gdy w 2007 r. liczba ta
wyniosła już 188 (60 osób otrzymało status uchodźcy) 338. W 2002 r. szwedzki
urząd ds. migracji [Migrationsvärket] podał, że liczba wniosków o udzielenie
azylu ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową wynosi w
przybliżeniu 300 rocznie. W 2005 r. szwedzki parlament dopuścił możliwość
nadawania statusu uchodźcy osobie zagrożonej prześladowaniem ze względu
na płeć lub preferencję seksualną (rządowy projekt ustawy 2005/06:06) 339.
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Orientacja seksualna i tożsamość płciowa w procedurze ubiegania się o azyl
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Z badań 340 wynika, że informacje dotyczące orientacji seksualnej, tożsamości
płciowej i sytuacji osób LGBT w krajach pochodzenia zawarte w
sprawozdaniach krajowych państw pochodzenia i wykorzystywane w
procedurach podejmowania decyzji o nadaniu statusu uchodźcy są często
bardzo ograniczone. Wskazują również, że kluczowy problem w przypadku
tych procedur dotyczy wiarygodności osoby ubiegającej się o azyl. W sprawach
dotyczących prześladowania ze względu na orientację seksualną ta kwestia
powinna być szczegółowo badana, a z wielu relacji wynika, że „osoby
przyjmujące wnioski często nie dają wiary, że osoba ubiegająca się o azyl jest
rzeczywiście osobą LGBT”. Istnieją co najmniej dwie przyczyny takiego stanu
rzeczy. Po pierwsze niektóre tożsamości płciowe, manifestacje płci i praktyki
seksualne postrzegane są jako bardziej wiarygodne. Jak pokazuje przypadek z
Danii, zmiana preferencji seksualnych lub biseksualność może wzbudzić
podejrzenia:
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„Zdarzały się przypadki osób, które twierdziły, że są homoseksualne, ale w pełni nimi
nie były. Właściwa ocena sprawia trudność. Jeden z wnioskujących potwierdził, że jest
homoseksualistą, i nagle zmienił zdanie, bo przestało go to bawić. Mamy do czynienia
także z tego typu przypadkami i traktowanie ich poważnie sprawia niekiedy
trudność". 341 (pracownik służb imigracyjnych, Dania)

W oparciu o informacje udostępnione przez Biuro Komisarza Generalnego ds. Uchodźców i
Bezpaństwowców [Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides, CGRA].
339
Szwedzkie sprawozdania krajowe.
340
S. Jivraj, A. de Jong, T. Tauqir (2003), „Initial Findings: Identifying the Difficulties
experienced by Muslim lesbian, bisexual and transgender women in accessing social and legal
services”, London: Safra Project, oraz 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”. Uniwersytet Kopenhadzki, Wydział
Socjologii.
341
Cytowane w 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”, Uniwersytet Kopenhadzki, Wydział Socjologii, s. 132.
338
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Podobnie osoby podejmujące decyzje dotyczące udzielenia azylu mogą uważać,
że fakt, iż wnioskujący jest lub był w związku małżeńskim lub pozostaje w
związku heteroseksualnym, lub posiada dzieci, wskazuje na heteroseksualność.
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Po drugie niekiedy osoba ubiegająca się o azyl może ujawnić swoją orientację
seksualną na późniejszym etapie procesu aplikacyjnego, ponieważ jest to
kwestia natury osobistej lub tabu, a także w związku z brakiem pewności co do
reakcji władz i personelu (w tym tłumaczy ustnych) 342. Może być to również
spowodowane brakiem informacji na temat orientacji seksualnej w procesie
aplikacyjnym lub faktem, że wnioskujący nie zdecydował się jeszcze ujawnić
swojej tożsamości LGBT 343.
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Jeżeli jednak temat orientacji seksualnej pojawi się na dalszym etapie
procedury, władze mogą uznać osobę ubiegającą się o azyl za niegodną
zaufania i stwierdzić, że kłamie, by nadać sprawie poważniejszy charakter 344.
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Powyższe problemy niekoniecznie są związane z homofobią lub dyskryminacją,
a wskazują raczej na brak odpowiedniej wiedzy i narzędzi do zajęcia się kwestią
orientacji seksualnej. Członek zarządu Riksförbundet För Sexuellt
Likaberättigande
(RFSL)
[szwedzkie
Stowarzyszenie
na
Rzecz
Równouprawnienia Seksualnego] zajmujący się kwestią udzielania azylu
definiuje problem jako zjawisko heteronormatywności:

342

S. Jivraj, A. de Jong, T. Tauqir (2003), „Initial Findings: Identifying the Difficulties
experienced by Muslim lesbian, bisexual and transgender women in accessing social and legal
services”, London: Safra Project, oraz M.T. Drud-Jensen, S.P. Knudsen (2007),
„Migrationsvasenets skab - betingelser for ikke-heteroseksuelle i forbindelse med asyl og
familiesammenforing i en nutidig dansk kontekst”, Uniwersytet Kopenhadzki, Wydział
Socjologii.
343
Cytowane w http://www.divamag.co.uk/diva/features.asp?AID=3139 (25.07.2008)
344
M.T. Drud-Jensen, S.P. Knudsen (2007), „Migrationsvasenets skab - betingelser for ikkeheteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenforing i en nutidig dansk kontekst”,
Uniwersytet Kopenhadzki, Wydział Sociologii.
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„Wiele mówi się o heteronormatywności i o tym, by nie zakładać, że każda napotkana
osoba jest heteroseksualna [...] Dobrym przykładem jest sytuacja, kiedy osoba
przeprowadzająca rozmowę zadaje pytanie z rodzaju „Czy masz dziewczynę?”
Kierując tego typu pytanie do mężczyzny, wyklucza się możliwość posiadania przez
niego partnera płci męskiej. [...] Istnieją także inne przykłady, np. kiedy osoba
przeprowadzająca rozmowę stwierdza, że to dziwne, że wnioskujący wybrał się do
parku na spotkanie z innymi osobami orientacji homoseksualnej [...] Jest to przejaw
braku wiedzy na temat sposobu, w jaki osoby o orientacji homoseksualnej nawiązują i
utrzymują kontakty towarzyskie.” (Członek zarządu, Riksförbundet För Sexuellt
Likaberättigande (RFSL) [szwedzkie Stowarzyszenie na rzecz Równouprawnienia
Seksualnego] 345.

Tł
u

m

ac

ze

ni

e

ni

ez
w

er

yf

Niemniej jednak dyskryminacja może wystąpić na etapie ubiegania się o azyl.
Na Węgrzech między 2004 i 2007 r. urząd imigracyjny wnioskował o wydanie
specjalistycznej opinii psychiatrycznej dotyczącej orientacji seksualnej osób
ubiegających się o azyl. W przypadku innego typu spraw, np. dotyczących
prześladowania na tle religijnym lub politycznym, nie wnoszono o wydanie
tego typu opinii 346. W Słowenii trwa proces odwoławczy w sprawie dotyczącej
pary homoseksualnej z Kosowa. W wywiadzie dla czasopisma LGBT Narobe
para ujawniła, że przy pierwszym kontakcie policja okazała wsparcie i
zrozumienie, jednak już podczas przesłuchania w ośrodku dla uchodźców w
Lubljanie para odniosła wrażenie, że traktuje się ich jak przestępców. 347
Przesłuchiwano ich osobno, a w czasie przesłuchania musieli podać
szczegółowy opis tego, jak jeden z nich został wielokrotnie zgwałcony.
Obawiali się, że ich wniosek został rozpatrzony negatywnie, ponieważ nie byli
w stanie podać dokładnej daty zakończenia wojny w Kosowie ani temperatury
w dniu gwałtu. Co więcej, podobno jeden z pracowników ośrodka dla
uchodźców powiedział im, że homoseksualizm można leczyć poddając się
terapii. Rzecznik Praw Obywatelskich w dalszym ciągu bada, czy zachowanie
policji wobec pary z Kosowa nie miało charakteru przemocy z nienawiści.
Dobra praktyka: Migrationsvärket [szwedzki urząd ds. migracji]
przeprowadził analizę potrzeb grup zagrożonych oraz obowiązków z nich
wynikających dla władz i instytucji biorących udział w procesie aplikacyjnym.
Począwszy od 2004 r. personel mający kontakt z osobami ubiegającymi się o
azyl i biorący udział w procedurze podejmowania decyzji o nadaniu statusu
uchodźcy przechodzi szkolenie z zakresu perspektywy płci i orientacji
seksualnej, które jest częścią programu zapewnienia jakości zorganizowanym z
345

Cytowane w M.T. Drud-Jensen, S.P. Knudsen (2007), „Migrationsvasenets skab - betingelser
for ikke-heteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenforing i en nutidig dansk
kontekst”, Uniwersytet Kopenhadzki, Wydział Socjologii.
346
Lilla Farkas, „Thematic Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds of
Sexual Orientation, Hungary”, kwiecień 2008, dostępne pod adresem http://www.fra.europa.eu.
347
R. Kuhar (2007) „Svojega življenja ne bi spremenil za deset vaših normalnih življenj”, Narobe
2, http://www.narobe.si/stevilka-2/intervju-s-kadrijem-in-demirjem.html (10.3.2008).
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inicjatywy urzędu. Szwedzkie Stowarzyszenie na rzecz Równouprawnienia
Seksualnego [Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande (RFSL)] wniosło
wkład w rozwój szkolenia 348.
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Dobra praktyka: W Belgii w Biurze Komisarza Generalnego ds. Uchodźców i
Bezpaństwowców [Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides] jeden
pracownik zajmuje się wyłącznie wnioskami o udzielenie azylu z powodu
tożsamości lub orientacji płciowej, a wytyczne dotyczące wniosków tego typu
opracowano we współpracy z grupami LGBT 349.
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Warunki w ośrodkach dla uchodźców
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Warunki panujące w ośrodkach dla uchodźców to kolejna problematyczna
kwestia. Jak zauważa pracownik pracownik duńskiego Czerwonego Krzyża,
życie w ośrodkach dla uchodźców może być szczególnie trudne dla osób
LGBT.
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„Osobom LGBT ubiegającym się o azyl żyje się tu najtrudniej, bo ukrywają przecież coś
bardzo ważnego” (pracownik medyczny Czerwonego Krzyża, ośrodek dla uchodźców w
Sandholm, Dania) 350.
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Istnieją dowody, że przebywające w ośrodkach osoby LGBT ubiegające się o
azyl borykają się z problemem izolacji społecznej i braku informacji 351. Co
więcej, zniewagi słowne, znęcanie fizyczne i wykorzystywanie seksualne jest w
takich miejscach szeroko rozpowszechnione, z uwagi na fakt, że pokoje i
pomieszczenia wspólnego użytkowania są dzielone, co uniemożliwia
zachowanie prywatności i przyczynia się do występowania marginalizacji i
nękania ze strony innych wnioskujących. Ubiegające się o azyl osoby LGBT
mogą również doświadczać marginalizacji społecznej z uwagi na fakt, że często
nie mają wsparcia ze strony rodziny lub znajomych. Ponadto często nie
integrują się lub nie chcą się integrować z innymi osobami z tego samego kraju
lub regionu pochodzenia, aby uniknąć konieczności ujawnienia swojej
orientacji seksualnej. Ponadto istnieją dowody, że segregacja płciowa w

348

Migrationsvärket (2005), „En samlad analys av asylprocessen under åren 2001-2004”.
A. Dewaele, D. Paternotte (2008) „Thematic Legal Study on Homophobia and Discrimination
on Grounds of Sexual Orientation, Belgium”, kwiecień 2008, dostępne pod adresem
http://www.fra.europa.eu
350
Cytowane w M.T. Drud-Jensen, S.P. Knudsen (2007) „Migrationsvasenets skab - betingelser
for ikke-heteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenforing i en nutidig dansk
kontekst”, Uniwersytet Kopenhadzki, Wydział Sociologii.
351
K. Dolk, A.Schwanter (2007) „Homosexualität und (Abschiebungs) Schutz in Deutschland.
Cologne: Conference Paper by Amnesty International at the LSVD Association 2007 meeting”.
349

118

ośrodkach może
transpłciowych 352.
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Przykładem jest litewska organizacja na rzecz osób homoseksualnych, The
Lithuanian Gay League (LGL), która podczas wywiadu ujawniła przypadek
obywatela Ukrainy, który stara się o azyl na Litwie ponieważ w kraju
ojczystym był prześladowany ze względu na swoją orientację seksualną. W
ośrodku dla uchodźców był bity i zastraszany przez inne osoby ubiegające się o
azyl. Zgłosił się do LGL po pomoc, ale w rezultacie opuścił Litwę w obawie o
swoje bezpieczeństwo. 353
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Dobra praktyka: Szwedzkie Stowarzyszenie na rzecz Równouprawnienia
Seksualnego [Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande (RFSL)]
rozprowadza w ośrodkach dla uchodźców broszurki w różnych językach
informujące o możliwości uzyskania poradnictwa przez osoby LGBT,
zawierające informacje o procedurze ubiegania się o azyl, orientacji seksualnej i
tożsamości płciowej w kontekście azylu i praw osób LGBT. Oferuje także samo
poradnictwo 354.
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Dobra praktyka: W Szwecji osoby ubiegające się o azyl nie muszą mieszkać
w ośrodkach dla uchodźców. Szwedzki urząd ds. migracji [Migrationsvärket]
zapewnia alternatywne zakwaterowanie. Osoby ubiegające się o azyl mogą też
same znaleźć lokal mieszkalny i opłacać czynsz z ograniczonych środków
miesięcznych 355.
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Wnioski

Tł
u

m

Wszystkie państwa członkowskie uznają prześladowanie ze względu na
orientację seksualną i tożsamość płciową za podstawę do udzielenia azylu. W
wielu z nich procedury ubiegania się o azyl przez osoby LGBT pozostają
jednak niejasne.
Starając się o azyl, osoby LGBT napotykają na szczególne utrudnienia w
związku z trudnością w ujawnianiu władzom publicznym informacji
dotyczących kwestii intymnych, związanych z seksem i tabu. Ponadto personel
i techniki prowadzenia przesłuchań często nie uwzględniają tego rodzaju
trudności. Wiedza dotycząca sytuacji osób LGBT w ich krajach pochodzenia,
352

M.T. Drud-Jensen, S.P. Knudsen (2007) „Migrationsvasenets skab - betingelser for ikkeheteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenforing i en nutidig dansk kontekst”,
Uniwersytet Kopenhadzki, Wydział Sociologii.
353
Spotkanie w terenie z litewską organizacją na rzecz osób homoseksualnych, Lithuanian Gay
League, 13.3.2008 r.
354
Zob. http://www.rfsl.se/?p=629 (24.10.2008).
355
Zob.
http://www.migrationsverket.se/index.jsp?news/getArticleList.do?name=faq&ldid=17&nolist=t
rue (24.10.2008).
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na podstawie której władze podejmują decyzje dotyczące statusu uchodźcy, jest
często powierzchowna.

e

Wielu osobom LGBT odmówiono udzielenia azylu, ponieważ poddano w
wątpliwość ich homoseksualność, albo dlatego że oczekiwano, że będą w stanie
żyć anonimowo w kraju pochodzenia (tj. nie ujawniając swojej tożsamości
płciowej).
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Osoby LGBT ubiegające się o azyl i przebywające w ośrodkach detencyjnych
nie posiadają wystarczających informacji i mogą doświadczać izolacji
społecznej oraz nadużyć z powodu swojej orientacji seksualnej lub tożsamości
płciowej.
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Dyskryminacja z wielu przyczyn jednocześnie
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W zróżnicowanym społeczeństwie przynależność do mniejszości w innego
rodzaju mniejszości stanowi szczególne wyzwanie, a posiadanie więcej niż
jednej cechy mniejszości może zwiększać ryzyko narażenia na dyskryminację.
Na przykład czarnoskóry gej może doświadczać dyskryminacji zarówno z
powodu swojej przynależności rasowej, jak i orientacji seksualnej.

yf

ik

ow

W tej części przedstawiono kwestie wpływające na niepełnosprawne osoby
LGBT, jak również te należące do mniejszości etnicznej lub starsze.
Wspomniane kwestie, tj. niepełnosprawność, wiek, pochodzenie etniczne i rasa,
zostały poruszone ze względu na to, że w istniejących badaniach i wywiadach z
organizacjami pozarządowymi LGBT i organami ds. równości pojawiają się
najczęściej.
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Dyskryminacji z wielu przyczyn jednocześnie w szerszym kontekście
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Dyskryminacja z wielu przyczyn jednocześnie jest stosunkowo nowym
zjawiskiem w europejskich debatach dotyczących równego traktowania i
niedyskryminacji, a co za tym idzie także w przypadku kwestii związanych z
osobami LGBT. Jak wynika z nowego raportu Komisji Europejskiej 356, „mamy
do czynienia z powszechną ignorancją w kwestii innych kultur, cech
osobowych i stylów życia, jak również nieuznawaniem wielorakiej tożsamości.
Z wywiadów przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi LGBT we
wszystkich państwach członkowskich wynika, że wiedza i aktywność w tej
sferze jest stosunkowo ograniczona. Niemniej jednak obserwuje się wzrost
świadomości wśród organizacji pozarządowych LGBT dotyczącej faktu, że ich
członkowie mogą doświadczać dyskryminacji z dwóch lub więcej przyczyn
jednocześnie. Nie zmienia to jednak tego, że podejmuje się mało działań
skierowanych na zwalczanie tego typu dyskryminacji.
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Wywiady przeprowadzone z krajowymi organami ds. równości we wszystkich
państwach członkowskich pokazują, że organy te rozpatrując sprawy, skupiają
uwagę głównie na jednej przyczynie dyskryminacji 357. Można to częściowo
tłumaczyć lukami w ustawodawstwie krajowym, które utrudnia podejście
uwzględniające skupienie się na wielu przyczynach jednocześnie, ponieważ z
punktu widzenia taktyki tego rodzaju podejście prowadzi do pomyślnego
rozstrzygnięcia sprawy sądowej. Co więcej, określenie typu dyskryminacji
może nie być łatwe:

356

Komisja Europejska (2007) „Tackling Multiple Discrimination. Practices, policies and laws”,
s. 39.
357
Spotkania w terenie z organami ds. równości UE, marzec–maj 2008 r.
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e

do czynienia z przypadkiem mężczyzny nękanego w miejscu pracy. Podejrzewano go
o homoseksualizm, bo sprawiał wrażenie zniewieściałego. Nie było wiadomo, kto
powinien zająć się rozpatrzeniem tej sprawy, ponieważ dotyczyła zarówno orientacji
płciowej, jak i orientacji seksualnej” (HomO, Rzecznik ds. dyskryminacji ze względu
na orientację seksualną, Szwecja) 358.
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Na podstawie wywiadów przeprowadzonych z różnymi krajowymi organami
ds. równości można przytoczyć następujące przykłady instytucji, które w swojej
pracy priorytetowo traktują dyskryminację z wielu przyczyn jednocześnie
traktują: holenderska Komisja ds. Równego Traktowania (Equal Treatment
Commission), irlandzki organ ds. równości (The Equality Authority),
rumuńska Rada Krajowa ds. Zwalczania Dyskryminacji (The National Council
for Combating Discrimination) oraz Duński Instytut Praw Człowieka (Danish
Institute for Human Rights) 359. Rumuńskie ustawodawstwo za szczególny
przypadek uznaje dyskryminację z więcej niż jednej przyczyny jednocześnie 360.
W Irlandii dostępne są szczegółowe statystyki spraw dotyczących
dyskryminacji z więcej niż jednej przyczyny jednocześnie, w tym dotyczące
dyskryminacji krzyżowej ze względu na orientację seksualną i inne
przyczyny 361.
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Dane dotyczące dyskryminacji z wielu przyczyn jednocześnie w UE są raczej
ograniczone. Według irlandzkiego Krajowego Urzędu ds. Osób
Niepełnosprawnych (The National Disability Authority) (2005), „bycie
akceptowanym członkiem subkultury jest niezbędne w procesie kształtowania
się własnej tożsamości i roli społecznej” 362. Brak akceptacji z strony członków
subkultur lub społeczności mniejszościowych może stanowić zagrożenie dla
osób identyfikujących się z grupami o złożonej tożsamości i prowadzić do
zakładania przez nich własnych społeczności. Co więcej, jak sugeruje raport
Komisji Europejskiej 363, podejście „jednoprzyczynowe” może nie
odzwierciedlać problemu dyskryminacji, ponieważ doświadczają jej osoby o
złożonej tożsamości.
Dobra praktyka: Podczas wywiadu organizacja pozarządowa LGBT COC
[Cultuur en Ontspannings-Centrum, Holandia] podkreśliła, że utworzyła
specjalne grupy dla niepełnosprawnych osób LGBT i że współpracuje z
358

Komisja Europejska (2007) „Tackling Multiple Discrimination. Practices, policies and laws”,
s. 44.
359
Spotkanie w terenie z holenderską Komisją ds. Równego Traktowania (Equal Treatment
Commission), Holandia, 31 marzec 2008 r., irlandzkim organem ds. równości (The Equality
Authority), Irlandia, 3.4.2008 r., Rumuńską Radą Krajową ds. Zwalczania Dyskryminacji (The
National Council for Combating Discrimination), Rumunia, 7.4.2008 r.
360
Spotkanie w terenie z Krajową Radą ds. Zwalczania Dyskryminacji (Rumunia, 7.4.2008).
361
Spotkanie w terenie z organem ds. równości (Irlandia, 3.4.2008).
362
Krajowy Urzęd ds. Osób Niepełnosprawnych (The National Disability Authority) (2005)
„Disability and Sexual Orientation: A Discussion Paper. Dublin: NDA”, s. 14.
363
Komisja Europejska (2007) „Tackling Multiple Discrimination. Practices, policies and laws”.
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organizacjami dla osób starszych. W miejscowości Nijmegen została otwarta
kafejka dla upośledzonych umysłowo gejów i lesbijek 364. Kolejny holenderski
projekt dotyczący starszych osób LGBT został zainicjowany przez organizacje
społeczeństwa obywatelskiego i sfinansowany przez państwo. Projekt dotyczy
potrzeb starszych osób LGBT, szczególnie kwestii związanych z opieką
socjalną i medyczną 365.
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Projekt pilotażowy dotyczący młodzieży o pochodzeniu innym niż holenderskie
realizowany w Amsterdamie, Rotterdamie, Hadze i Tilburgu ma na celu
przełamanie bariery izolacji i zapewnienie doradztwa, wsparcia i schronienia 366.
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Osoby LGBT należące do mniejszości etnicznej
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Podwójny status mniejszościowy osób LGBT przejawia się w różny sposób i
stwarza złożone wyzwania. Proces ujawniania tożsamości może być
szczególnie trudny w przypadku należących do mniejszości etnicznych osób
LGBT w obrębie własnej społeczności, co zostało potwierdzone podczas
wywiadu z przedstawicielem rumuńskiej organizacji pozarządowej, który
stwierdził, że „ujawnianie się w społeczności romskiej jest niezwykle
trudne" 367.
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Kolejnym problemem wynikającym z podwójnego statusu mniejszościowego
jest zwiększone ryzyko narażenia na przestępstwa z nienawiści o charakterze
homofobicznym, a także ze względu na orientację seksualną.
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ności od tego, do której części Berlina się udam, dostanę w gębę albo dlatego że jestem
cudzoziemcem, albo dlatego że jestem ciotą [wyrażenie slangowe na określenie
zniewieściałego transpłciowego lub homoseksualnego mężczyzny]” (osoba
transpłciowa, Niemcy) 368.

W badaniu jakościowym przeprowadzonym w Danii respondenci LGB
podkreślali wyzwanie polegające na pogodzeniu faktu przynależności do

Spotkanie w terenie z organizacją COC (Holandia, 31.3.2008).
Spotkanie w terenie z organizacją COC (Holandia, 31.3.2008).
366
Spotkanie w terenie z organizacją COC (Holandia, 31.3.2008).
367
Spotkanie w terenie z organizacją ACCEPT (Rumunia, 7.4.2008).
368
BERLIN JOURNAL, „Gay Muslims Pack a Dance Floor of Their Own”, opublikowany 1
stycznia 2008 r., dostępny pod adresem
http://www.nytimes.com/2008/01/01/world/europe/01berlin.html?n=Top/Reference/Times%20
Topics/Subjects/R/Religion%20and%20Belief (31.7.2008).
364
365
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mniejszości etnicznej lub religijnej z jednoczesnym statusem osoby LGBT 369.
W 2005 r. duńska Organizacja Krajowa na rzecz Gejów i Lesbijek (The
National Organisation for Gays and Lesbian) utworzyła grupę dla osób LGBT
należących do mniejszości etnicznej, Salon Orientel, w celu zmierzenia się z
tym wyzwaniem. Z kolei inna organizacja pozarządowa, Sabaah, uznała, że
„tożsamość, ujawnienie się, religia, samotność, konflikty rodzinne, reakcja
rodziców, związki i środowisko homoseksualne” stanowią kwestie
problematyczne dla osób LGBT należących do mniejszości etnicznych 370.
Wydano ponadto zbiór wywiadów z gejami i lesbijkami należącymi do
mniejszości etnicznych 371.
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Niektóre osoby LGBT należące do mniejszości etnicznych doświadczają
rasizmu i „bezpłciowego podejścia” ze strony społeczności LGBT ze względu
na swoją tożsamość etniczną, jak również homofobii ze strony społeczności
mniejszości etnicznych.
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Według brytyjskiego pojektu Safra 372, kierowanego przez muzułmanki LGBT i
dla nich, wiele z tych kobiet doświadcza społecznej izolacji, ponieważ mimo iż
określają się jako lesbijki, kobiety biseksualne lub transpłciowe, nie uczestniczą
w życiu środowiska osób homoseksualnych ze względu na to, że większość
osób należy do rasy białej i dlatego że wiąże się to zazwyczaj ze spożywaniem
alkoholu. Co więcej, rasizm, islamofobia i brak wrażliwości na inne kultury w
środowisku osób homoseksualnych mogą powodować izolację. W rezultacie
wiele muzułmańskich kobiet LBT czuje, że nie należy ani do społeczności
LGBT, ani do społeczności muzułmańskich.
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Dobra praktyka: Organizacje pozarządowe zrzeszające osoby o złożonej
tożsamości/identyfikujące się z wieloma grupami jednocześnie Sabaah to
organizacja społeczeństwa obywatelskiego skupiona wokół osób LGBT
należących do mniejszości etnicznych w Danii. Powstała w celu stworzenia
sieci społecznej umożliwiającej osobom LGBT z mniejszości etnicznych
rozwiązywanie problemów, na jakie napotykają, musząc pogodzić fakt swojej
tożsamości płciowej i przynależności do mniejszości etnicznej.

Dobra praktyka: Dokument przedstawiający osoby LGBT należące do
mniejszości etnicznych. „Moja siostra Zahra” to belgijski dokument, którego
autorką jest Saddie Choua. Jest to historia lesbijki o imieniu Zahra dorastającej
369

C. Osander (2005) „Københavnerliv - en interviewundersøgelse med homoseksuelle med
minoritetsetnisk baggrund”. Copenhagen: National Organisation for Gays and Lesbians.
370
Więcej informacji pod adresem
http://sabaah.dk/web/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=47
(20.8.2008).
371
M. Fenger-Grøndahl, M.N. Larsen (2007) „Den forbandede kærlighed, Copenhagen: CDRForlag”.
372
Więcej informacji pod adresem http://www.safraproject.org (1.8.2008).
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w muzułmańskiej rodzinie. Dokument pokazywany jest w szkołach średnich, a
po pokazie przeprowadza się dyskusję, która została opracowana na podstawie
metodyki stworzonej przez flamandzką patronacką organizację LGBT
„Holebifederatie”. Inicjatywę wspiera rząd flamandzki. 373
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Niepełnosprawne osoby LGBT
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Kwestia osób homoseksualnych z niepełnosprawnością również wymaga
szczególnej uwagi. Utrudnienie w poruszaniu się może stanowić poważną
przeszkodę w życiu i w realizacji potrzeb osób LGBT, często ograniczającą
możliwość zawierania przyjaźni i poznawania potencjalnych partnerów. Jak
wynika z badań przeprowadzonych w Niemczech seksualność osób
niepełnosprawnych często się lekceważy (lub zakłada, że takowej nie
posiadają). Ponadto problemy z poruszaniem się i doświadczanie dyskryminacji
w obrębie społeczności LGBT sprawiają, że utrzymywanie kontaktu z
potencjalnym partnerem jest utrudnione 374.
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epełnosprawną osobą homoseksualną jest czasami naprawdę trudne, zwłaszcza jeżeli
chodzi o poruszanie się. Zasadniczo poruszanie się po mieście jest bardzo utrudnione
i stanowi poważny problem w kontekście poznawania nowych osób, ponieważ nie ma
ani jednego miejsca, do którego możnaby łatwo dotrzeć i które jest miejscem spotkań
osób homoseksualnych, lub po prostu miejscem „przyjaznym” takim osobom. Nie
można stać się częścią społeczności, do której nie można dotrzeć. (Maya, 22 lata,
Dania) 375.

m

W dwóch przeprowadzonych w Irlandii badaniach 376 dotyczących osób
niepełnosprawnych i młodych osób LGBT respondenci podawali przykłady
homofobii w organizacjach i społecznościach zrzeszających niepełnosprawne
osoby, jak również nastawienia i zachowania nacechowanego uprzedzeniem do
osób z niepełnosprawnością należących do społeczności LGB377. Brytyjskie
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Belgijskie sprawozdanie krajowe.
T. Rattay (2007), „Volle Fahrt voraus – Lesben und Schwule mit Behinderung” Berlin:
Querverlag.
375
Komisja Europejska (2007), „Tackling Multiple Discrimination. Practices, policies and laws”,
s. 40.
376
K. Zappone (red.) (2003), „Re-thinking Identity The Challenge of diversity”, na zlecenie Joint
Equality and Human Rights Forum; na temat połączenia niepełnosprawności i orientacji
seksualnej zob. też Zappone: Brothers, Michael (2003), „It’s not just about Ramps and Braille:
Disability and Sexual Orientation”, s. 49-69; na temat połączenia wieku i orientacji seksualnej
zob. Loudes, Christine (2003), „Learning to grow up. Young Lesbians, Gay and Bisexual
People in Northern Ireland”.
377
K. Zappone (red.) (2003), „Re-thinking Identity The Challenge of diversity”, na zlecenie Joint
Equality and Human Rights Forum, s. 147 i National Disability Authority (2005), „Disability
and Sexual Orientation: A Discussion Paper” Dublin: NDA.
374
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sprawozdanie krajowe ujawniło brak zrozumienia dla problemów związanych z
seksualnością, zainteresowań i potrzeb osób niepełnosprawnych w Wielkiej
Brytanii, zwłaszcza tych z ciężką niepełnosprawnością. Niepełnosprawne
osoby LGBT są szczególnie narażone na marginalizację 378.
Osoby LGBT w podeszłym wieku
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Wiek i orientacja seksualna to kombinacja, która może oznaczać zwiększenie
ryzyka w przypadku osób LGBT:
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mię, jeżeli ktoś pyta wprost, czy jestem gejem, i zawsze mam na stole Panbladet
[magazyn dla gejów]. W innych przypadkach nie obnoszę się ze swoją seksualnością.
Wywołałoby to niepotrzebne plotki. Oczywiście, że byłoby bezpieczniej i milej, gdyby
można było żyć razem z innymi osobami o orientacji homoseksualnej” 379 (mężczyzna
73 lata, Dania).
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Według irlandzkiej organizacji pozarządowej LGBT o nazwie GLEN w
domach spokojnej starości nie bierze się pod uwagę możliwości istnienia
związków między osobami tej samej płci, a osoby starsze najczęściej zachowują
milczenie i rezygnują z aktywności towarzyskiej w obawie przed dyskryminacją
i izolacją społeczną 380. Na przykład pensjonariusz opłakujący śmierć swojego
partnera może nie mieć sieci pomocy lub sieci instytucjonalnej, do której
mógłby zwrócić się o pomoc 381. Z badania 382 przeprowadzonego w Niemczech
wynika, że osoby LGBT przebywające w domach opieki borykają się z
problemem tworzenia negatywnych stereotypów przez personel i
współmieszkańców.
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Dobra praktyka: Przeprowadzony w 2008 r. przez katedrę gerontologii
Uniwersytetu w Kopenhadze (Gerontology Department of Copenhagen
University) projekt badawczy związany z opracowaniem strategii mającej na
celu zwiększenie różnorodności w dziedzinie ochrony zdrowia osób starszych
skupiał się na osobach o orientacji homoseksualnej i biseksualnej 383.

Zob. na przykład Neal, C. i Davies, D. (2000) (red.), „Issues in Therapy with lesbian, gay,
bisexual and transgender clients. Pink Therapy series 3”.
379
Cytowane w L.E. Frank, „Leif i Lyngby”, w magazynie Panbladet, listopad 2004, s. 10.
380
Spotkanie w terenie z organizacją GLEN (Irlandia, 3.4.2008).
381
Spotkanie w terenie z organizacją GLEN (Irlandia, 3.4.2008).
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: Author.
383
Duńskie sprawozdania krajowe.
378
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Wnioski

e

Osoby identyfikujące się z wieloma grupami jednocześnie mogą być narażone
na izolację społeczną, która może prowadzić do powstania dodatkowych
wyzwań, ale może też doprowadzić do stworzenia społeczności i organizacji
pozarządowych zrzeszających osoby identyfikujące się z wieloma grupami
jednocześnie.
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Dyskryminacja i wykluczenie jest innym doświadczeniem dla
niepełnosprawnych,
starszych
lub
należących
do
mniejszości
etnicznych/religijnych osób LGBT. Mniejszości etniczne są narażone na
dyskryminację ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową w
obrębie swoich społeczności oraz na dyskryminację na tle rasowym lub
etnicznym w społeczności LGBT. Nastawienie m.in. opiekunów i członków
społeczności LGBT wobec niepełnosprawnych osób LGBT może przybrać
formę „bezpłciowego podejścia”. Co więcej, obiekty, bary i miejsca spotkań
LGBT, do których dojazd jest utrudniony, stanowią przeszkodę dla osób LGBT,
które chcą uczestniczyć w życiu społeczności LGBT.
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Niektóre osoby LGBT przebywające w placówkach opieki borykają się z
problemem izolacji społecznej i tworzenia stereotypów przez personel i innych
mieszkańców.
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CZĘŚĆ II. Osoby transpłciowe:
poszczególne zagadnienia
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Niniejsza część zawiera przegląd sytuacji osób transpłciowych w UE w
kontekście transfobii i dyskryminacji.
Co to jest transfobia?
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Transfobia to rzadki termin najczęściej używany w ogólnych dyskusjach na
temat homofobii 384. Transfobię można opisać jako irracjonalny lęk przed
zachowaniem niezgodnym z płcią i transgresją płciową, takie jak lęk lub
niechęć do męskich kobiet, zniewieściałych mężczyzn, crossdresserów, osób
transpłciowych lub transseksualnych i innych, które nie pasują do istniejących
stereotypów płciowych dotyczących ich płci biologicznej. Użycie terminu
„fobia” w tym kontekście nie sugeruje, że osoby transfobiczne lub ofiary
transfobii cierpią z powodu jakiś zaburzeń 385.
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Transfobia może przybierać różne formy, np. transfobii osobistej, która odnosi
się do osoby lub określonej grupy osób transfobicznych. Może ona przybierać
formę przemocy lub jawnej dyskryminacji („nie dostanie Pan/Pani pracy, bo
jest Pan/Pani osobą transpłciową”), a także jawnego wykluczenia („osobom
transpłciowym wstęp wzbroniony”). Transfobia społeczna jest mniej
bezpośrednią formą wykluczenia („nie mamy nic przeciw osobom
transseksualnym, ale wszystkie dziewczęta muszą nosić sukienki/zmiany w
świadectwie urodzenia nie są dozwolone/skontaktujemy się z Panem, ponieważ
według informacji zawartych w Pańskim dowodzie, jest Pan mężczyzną).
Transfobia wewnętrzna jest to świadome lub nieświadome przekonanie o
niższości osób transpłciowych 386.
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Ochrona prawna 387

Szczegółowa analiza ochrony prawnej osób transpłciowych w UE i prawa
krajowego w poszczególnych państwach znajduje się w opublikowanym przez
W dniu 16 stycznia 2006 r. Parlament Europejski przyjął rozporządzenie dotyczące homofobii
w Europie, w którym zawarto termin „homofobia” obejmujący dyskryminację ze względu na
tożsamość płciową.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do;jsessionid=4DB2429ABF36AA0D33AF2F8C0
9062763.node2?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2006-0018 (12.12.2008).
385
Hill, D, i Willoughby, B. (2005), „The Development and Validation of the Genderism and
Transphobia Scale, in Sex Roles”, tom 53, nr 7–8, październik 2005, Holandia: 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
W tej części wykorzystano raport „Homofobia i dyskryminacja z powodu orientacji seksualnej
i tożsamości płciowej w państwach członkowskich UE: Część I – Analiza prawna”, FRA,
2008 r., s. 123-137 i 153-154.
384
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FRA raporcie pt. „Homofobia i dyskryminacja z powodu orientacji seksualnej i
tożsamości płciowej w państwach członkowskich UE”: Część I – Analiza
prawna". Poniżej przedstawiono ogólny zarys celem wprowadzenia do
pozostałych zagadnień omówionych w niniejszej części. W państwach
członkowskich UE wykorzystuje się trzy główne sposoby ochrony przed
dyskryminacją ze względu na transpłciowość:

ow

an

e

Po pierwsze, dyskryminację ze względu na transpłciowość można zdefiniować
jako dyskryminację ze względu na płeć, wobec której stosuje się zakazy
dyskryminacji mężczyzn i kobiet. Trzynaście państw członkowskich UE należy
to tej kategorii, tj. Belgia, Dania, Francja, Irlandia, Łotwa388, Holandia 389,
Austria 390, Polska, Słowacja 391, Finlandia, Szwecja i Wielka Brytania) 392.
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Po drugie, można ją zdefiniować jako dyskryminację ze względu na orientację
seksualną. Dotyczy to dwóch państw członkowskich — Niemiec 393 i
Hiszpanii.
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Po trzecie, może przybrać formę ogólnego zakazu dyskryminacji bez
określenia, że chodzi o płeć czy orientację seksualną. Prowadzi to do powstania
niejasności prawnych dotyczących ochrony osób transpłciowych przed
dyskryminacją. Jedenaście państw członkowskich należy do tej kategorii, tj.
Bułgaria, Czechy, Estonia, Grecja, Cypr, Litwa, Luksemburg, Malta,
Portugalia, Rumunia i Słowenia.
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Natomiast Węgry odniosły się do problemu dyskryminacji osób
transpłciowych ze względu na tożsamość płciową w ustawie dotyczącej
równego traktowania 394.
Latvia/Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu
departaments/A42229505 SKA – 5/2008 (14.1.2008).
389
Leeuwarden Court of Appeal, 13.1.1995, NJ 1995 nr 243 i na przykład ETC Opinions 1998-12
i 2000-73.
390
Austria / Erläuterungen [noty wyjaśniające]/ RV 415dB XXIII. GP, dostępne pod adresem:
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/I/I_00415/fname_096505.pdf (8.1.2008)
(wyjaśnienia załączone do projektu ustawy dotyczącej wdrożenia dyrektywy Rady
2004/113/WE zakazującej dyskryminacji mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i
usług oraz dostarczania towarów i usług).
391
Art. 6 ust. 3a Slovakia/ Antidiskriminačný Zákon 365/2004 (20.5.2004).
392
W Wielkiej Brytanii stosowne przepisy zawiera ustawa Sex Discrimination Act 1975 (SDA)
(ustawa z 1975 r. o dyskryminacji ze względu płeć) zmieniona rozporządzeniami Sex
Discrimination (Gender Reassignment) Regulations 1999. W Irlandii Północnej ochronę
gwaratuję Sex Discrimination (NI) Order 1976 (SDO) zmieniony rozporządzeniami Sex
Discrimination (Gender Reassignment) Regulations (NI) 1999.
W Wielkiej Brytanii, w której ustawa Gender Recognition Act 2004 (GRA) stwarza możliwość
uzyskania Gender Recognition Certificate (świadectwo uznania płci), uznaje się za niezgodną z
prawem dyskryminację, chyba że zgodnie z prawem jest ona dopuszczalna w przypadku
jakiejkolwiek innej osoby danej płci (wyjątek stanowi dyskryminacja przez członków
zorganizowanej grupy religijnej w przypadku istnienia uzasadnionych powodów religijnych,
które uniemożliwiają zatrudnienie osoby transseksualnej, nawet jeśli osoba ta posiada
świadectwo uznania płci).
393
Zob. Explanatory Memorandum to the General Law on Equal Treatment: Bundestag,
publication no. 16/1780, s. 31.
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Klasyfikacja dyskryminacji osób transpłciowych
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Nastawienie wobec osób transpłciowych
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Country Results
The Netherlands
Sweden
Denmark
Austria
Belgium
Spain
Germany
Luxembourg
France
United Kingdom
European Union (27)
Ireland
Czech Republic
Sex discrimination
Sexual orientation discrimination

Insert translation
Wyniki z poszczególnych krajów
Holandia
Szwecja
Dania
Austria
Belgia
Hiszpania
Niemcy
Luksemburg
Francja
Wielka Brytania
Unia Europejska (27)
Irlandia
Czechy

Insert translation
Lithuania
Litwa
Italy
Włochy
Finland
Finlandia
Portugal
Portugalia
Slovenia
Słowenia
Estonia
Estonia
Hungaria
Węgry
Slovakia
Słowacja
Bulgaria
Bułgaria
Greece
Grecja
Cyprus
Cypr
Latvia
Łotwa
Romania
Rumunia
Malta
Malta
Dyskryminacja ze względu na płeć
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną

Osoby transpłciowe są chronione przed dyskryminacją, na przykład kiedy traktowane się je
inaczej niż inne osoby tej samej płci. Na Węgrzech ustawa dotycząca równego traktowania
(Hungary/2003 évi CXXV Törvény/28.12.2003) określa, że dyskryminacja ze względu na
tożsamość płciową to też dyskryminacja (art. 8-n), Hungary/2003 évi CXXV
Törvény/28.12.2003).
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Brak pewności prawnej
Dyskryminacja ze względu na tożsamość płciową

Legal uncertainly
Sexual identify discrimination
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Brakuje ogólnoeuropejskich naukowych danych dotyczących nastawienia
społecznego wobec osób transpłciowych. Niektóre ogólnoeuropejskie badania
są jednak dostępne — dotyczą one osób transpłciowych, które doświadczyły
transfobii w kontakcie z sektorem służby zdrowia (zob. część „opieka
zdrowotna”). Podobne badania dotyczące pozostałych sektorów są dostępne na
temat niektórych państw członkowskich i zostały przytoczone w odpowiednich
częściach 395.
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Niektóre dostępne badania dotyczące negatywnego nastawienia wobec osób
transpłciowych, takie jak badanie 396 z udziałem 151 studentów psychologii i
studiów inżynierskich i drugie, w którym udział wzięło 407 studentów studiów
licencjackich i magisterskich, pokazały, że transfobii towarzyszy m.in.
fanatyzm religijny, autorytatywność, heteroseksizm, przeświadczenie, że
tożsamość płciowa jest uwarunkowana biologicznie, oraz niewielka styczność z
mniejszościami seksualnymi w przeszłości.
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Większość badań dotyczących osób transpłciowych skupionych jest wyłącznie
na medycznych aspektach tożsamości płciowej i zmiany płci. W wielu krajach
europejskich przeprowadzono jednak badanie dotyczące wyłącznie transfobii;
warto wspomnieć o badaniu „Engendered Penalties” 397, przeprowadzonym z
udziałem 872 respondentów deklarujących się jako osoby transpłciowe,
którego wyniki okazały się bardzo zbliżone. Według ogólnych ustaleń sytuacja
osób transpłciowych jest zła we wszystkich krajach, w których
przeprowadzono badanie. W 2007 r. przeprowadzono ogólnoeuropejskie
badanie 398, które pozwoliło na uzyskanie obszernych danych dotyczących 2700
osób transpłciowych w Europie, jednak dostępne środki pozwoliły na
przeprowadzenie jedynie częściowej analizy danych dotyczących sytuacji
prawnej i sytuacji w służbie zdrowia. Badania wskazują na gotowość do
przeprowadzenia wysokiej jakości i dobrze finansowanych badań w tych
państwach członkowskich, w których silny jest ruch transpłciowy, takich jak
Wielka Brytania i Finlandia. W większości krajów europejskich, zwłaszcza
w południowej i wschodniej części UE, nie opublikowano żadnych badań
naukowych dotyczących transfobii.

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, s. 12.
396
Tee, N, Hegarty, P (2006), „Predicting Opposition to the Civil Rights of Trans Persons in the
United Kingdom”, w Journal of Community & Applied Social Psychology, 16: 70-80, Wiley
InterScience.
397
S. Whittle, L. Turner, M. Al-Alami (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”, Brussels: ILGA-Europe.
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Na poziomie państw członkowskich najbardziej kompleksowe badanie
dotyczące nastawienia społecznego zostało przeprowadzone w Szkocji. Mowa
o przeprowadzonym na szeroka skalę badaniu naukowym zawierającym
pytania dotyczące osób transpłciowych, którego uczestnikami było 1594 osób
dorosłych 399. Podsumowaniem badania jest stwierdzenie: „dyskryminacja
wśród pewnych grup występuje częściej i dotyka w szczególności Romów/grup
wędrownych i osób, które poddały się operacji zmiany płci (definicja opisowa
na potrzeby określania osób transpłciowych)” 400. Znajduje to odzwierciedlenie
szczególnie w fakcie, że 50% respondentów stwierdziło, że „nie chcieliby, żeby
ich krewny związał się na stałe z osobą transseksualną”. Dalsza analiza
wykazała, że negatywne nastawienie wobec osób transpłciowych jest
powszechne w całym społeczeństwie i występuje najczęściej wśród
niewykształconych, religijnych mężczyzn powyżej 65 roku życia. Mimo to
44% respondentów, którzy przyznali, że Szkocja powinna być krajem wolnym
od wszelkich uprzedzeń, nie chciałoby, aby ich najbliżsi krewni byli
transseksualni 401.
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Wyżej wspomniane badanie przeprowadzone w Wielkiej Brytanii, w którym
udział wzięło 151 studentów psychologii i kierunków inżynierskich i którego
celem było ustalenie czynników wywołujących sprzeciw wobec posiadania
praw przez osoby transpłciowe, ujawniło wysoki poziom transfobii we
wszystkich zbadanych obszarach 402.
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Jako część ankiety elektronicznej przeprowadzonej wśród organizacji
pozarządowych LGBT, organów ds. równości i władz publicznych, strony
zainteresowane pytano o określenie poziomu tolerancji wobec osób
transpłciowych w ich kraju. Ankieta wykazała, że 73% respondentów uważa,
że „nie ma” tolerancji wobec osób transpłciowych lub jest ona „ograniczona”.
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Dobra praktyka: We Włoszech pracownicy LGBT ratusza w Turynie, lokalne
stowarzyszenie osób LGBT „Groupa Luna" oraz trzy szkoły zorganizowały
konkurs z udziałem tych szkół, którego celem było zaprojektowanie serii
plakatów dotyczących problematyki dyskryminacji ze względu na
homoseksualność i transpłciowość. Plakaty rozwieszono na ulicach miasta i
umieszczono na lokalnych środkach transportu. Zwycięski plakat,
przedstawiający stado czarnych i białych owieczek z pojedynczą różową owcą
symbolizująca „mniejszość w mniejszości" (tj. transpłciowość), był szeroko
rozprowadzany. Z podobnymi inicjatywami wystąpiły inne włoskie miasta 403.

399

Bromley, J. Curtice, L. Given (2007), „Attitudes to discrimination in Scotland: 2006, Scottish
Social Attitudes Survey”, Edinburgh: Scottish Government Social Research.
400
Bromley, J. Curtice, L. Given (2007), „Attitudes to discrimination in Scotland: 2006, Scottish
Social Attitudes Survey”, Edinburgh: Scottish Government Social Research, s. ix.
401
Bromley, J. Curtice, L. Given (2007), „Attitudes to discrimination in Scotland: 2006, Scottish
Social Attitudes Survey”, Edinburgh: Scottish Government Social Research.
402
Korespondencja mailowa z P. Hegarty, 12.6.2008.
403
Włoskie sprawozdanie krajowe.
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Zwycięski plakat i pozostałe plakaty można oglądać pod adresem:
www.comune.torino.it/politichedigenere/man/index.htm
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Nastawienie rodzin wobec osób transpłciowych
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Dobra praktyka: W Wielkiej Brytanii rząd szkocki zobowiązał się do
zapewnienia kwoty w wysokości 75 000 € rocznie przez cztery lata (20072011) w celu finansowania pełnowymiarowego krajowego projektu Scottish
Transgender Allinace, którego celem jest pomoc w opracowywaniu polityki i
wytycznych w zakresie dobrej praktyki dla szkockich służb publicznych,
pracodawców i organów rządowych, oraz wykształcenie w społeczeństwie
chęci do zmian; oraz promowanie włączenia osób transpłciowych do
społeczeństwa szkockiego 404.
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Ujawnienie swojej tożsamości przed członkami rodziny dla większości osób
transpłciowych stanowi problem. Pomimo braku danych dotyczących skali
problemu, badanie „Engendered Penalties” wykazało, że 45% respondentów
doświadczyło załamania relacji z rodziną, 37% stwierdziło, że czują się
wyłączeni z imprez rodzinnych, a w 36% przypadków rodzina nie rozmawia z
osobą transpłciowa ze względu na jej tożsamość 405.
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W szkockim badaniu na temat doświadczeń osób transpłciowych 46%
respondentów stwierdziło, że w relacjach rodzinnych było obiektem
transfobicznego nękania – głównie w formie zniewag słownych. Częste były
również groźby (17%), znęcanie fizyczne (11%) i wykorzystywanie seksualne
(4%) 406. W badaniu szwedzkim 32% respondentów transpłciowych przyznało,
że w ich życiu brakowało wsparcia emocjonalnego, podczas gdy podobną
opinię wyraziło 19% gejów i około 10% respondentów heteroseksualnych.
Praktycznego wsparcia brakowało 15% respondentów transpłciowych wobec
4% osób heteroseksualnych i 9% gejów. Zaś 37% osób transpłciowych uznało,
że brakowało im zaufania do większości ludzi 407. Na Węgrzech „najczęściej
wymienianą reakcją rodziny było odrzucenie… Po kilku latach walki niektóre
osoby doświadczały konkretnych znaków akceptacji” 408. W Szwecji niewiele
404

Scottish Transgender Alliance (2008), „Transgender Experiences in Scotland - Research
Summary”, Edinburgh: Equality Network, s. 3.
405
S. Whittle, L. Turner, M. Al-Alami (2007), „Engendered Penalties: Transgender and
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination", Wetherby, The Equalities
Review, s. 68.
406
Scottish Transgender Alliance (2008) Transgender Experiences in Scotland - Research
Summary, Edynburg, Equality Network, s. 11.
407

Statens Folkshälsoinstitut (2005) Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners
hälsosituation, Aterrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera
hälsosituationen bland hbt-personer, Östersund: FHI, s. 33f.
408
Solymár, B, Takács, J (2007) Wrong Bodies and Real Selves: Transsexual People in the
Hungarian Social and Health Care System, in: Kuhar, R, Takács, J (eds.) (2007) Beyond the
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osób transpłciowych otwarcie przyznaje się w środowisku rodzinnym do swojej
tożsamości płciowej – około 80% z nich urodziło się w latach 60. lub później,
zaś 54-60% – przed rokiem 1960 409.
Przestępstwa z nienawiści
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Niewiele wiadomo na temat rozmiarów przestępstw z nienawiści wobec osób
transpłciowych w UE. Nie istnieją również wyniki badań na ten temat w
żadnym państwie członkowskim UE. Pojawiają się jednak sygnały, że osoby
transpłciowe często padają w swoim życiu ofiarą przestępstw z nienawiści,
począwszy od nękania, zastraszania i zniewag słownych po przemoc fizyczną,
napaść seksualną, a nawet morderstwo. Jak wspomniano wcześniej, Parlament
Europejski „śledził rozprzestrzenianie się dyskursu pełnego nienawiści do
wspólnoty lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów (LGBT) w wielu
krajach europejskich” 410. W swoim sprawozdaniu „Hate Crimes in the OSCE
Region – Incidents and Responses” OBWE stwierdziła: „Homofobiczne
incydenty i przestępstwa z nienawiści często charakteryzują się wysokim
stopniem okrucieństwa i brutalności. Zaliczają się do nich: ciężkie pobicia,
tortury, okaleczenia, kastracja, a nawet napaść seksualna. Często mogą nawet
skończyć się śmiercią ofiary. W tej grupie osoby transpłciowe wydają się
bardziej narażone na niebezpieczeństwo” 411.
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W ciągu kilku ostatnich lat w krajowych i międzynarodowych mediach było
głośno o szeregu przypadków morderstw dokonanych na osobach
transpłciowych. Sprawą, która zwróciła największą uwagę, był przypadek
transseksualisty z Porto w Portugalii, którego grupa nastolatków torturowała,
zgwałciła i wrzuciła do opuszczonej studni, w której zmarł 412. Inne przypadki
podobnych morderstw – w 2007 r. Hadze w Holandii 413 i w 2008 r. ponownie
w Portugalii 414 – również trafiły na czołówki międzynarodowych gazet.
Rzeczywista liczba morderstw osób transpłciowych spowodowanych ich
tożsamością płciową jest jednak nieznana.
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Pink Curtain; Everyday Life of LGBT People in Eastern Europe, Ljubljana: Mirovni Institut, s.
153

409

Statens Folkshälsoinstitut (2005) Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners
hälsosituation, Aterrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera
hälsosituationen bland hbt-personer, Östersund: FHI, s. 37.
410
Rezolucja Parlamentu Europejskiego „Homofobia w Europie” P6_TA(2007)0167, przyjęta
26.4.2007
411
OBWE/ODIHR (2007) „Hate Crimes in the OSCE Region - Incidents and Responses. Annual
Report for 2006”; Warszawa, OBWE/ODIHR, s. 53f.
412
OBWE/ODIHR (2007) „Hate Crimes in the OSCE Region - Incidents and Responses. Annual
Report for 2006”; Warszawa, OBWE/ODIHR, s. 54.
413
AD Den Haag (2007) Travestiet overleden na mishandeling, Den Haag: Algemeen Dagblad z
19.4.2007, dostępny pod adresem http://www.ad.nl/denhaag/stad/article1295771.ece; vreerBlog
(2007) RIP Henriëtte Wiersinga, dostępny pod adresem
http://www.vreer.net/wordpress/archives/78 (12.6.2008).
414
Diário de Notícias (2008) Transsexual assassinada um ano depois de Gisberta, Lisboa: Diário
de Notícias z 1.3.2008, dostępne pod adresem
http://dn.sapo.pt/2008/03/01/cidades/transexual_assassinada_ano_depois_gi.html (12.6.2008).
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Dobra praktyka: Po okrutnym morderstwie w 2006 r. w Portugalii
organizacja „Panteras Rosas” zwróciła uwagę opinii publicznej na ten
przerażający incydent, a także walczyła ze stronniczym obrazem tej zbrodni,
przedstawianym w mediach przez hierarchów kościoła i społeczeństwo. We
współpracy z TransGender Europe i innymi organizacjami przyjaznymi
osobom transpłciowym zorganizowano wielojęzyczną kampanię zwracającą
uwagę na wagę problemu i na proces sądowy. Te połączone wysiłki
zaowocowały publiczną debatą na temat „przestępstw z nienawiści”, skupiającą
się bardziej na napastnikach niż na ofiarach 415.
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Jednym z niewielu przykładów prowadzenia przez policję statystyk
dotyczących przemocy na tle transfobicznym jest Wielka Brytania, gdzie w
Irlandii Północnej policja rejestruje przypadki przestępstw z nienawiści o
charakterze transfobicznym 416 Liczba zgłoszonych w Irlandii Północnej
incydentów przemocy na tle transfobicznym jest raczej niska – 32 przypadki
zgłoszone w okresie 2006–2007 i 7 przypadków w latach 2007–2008.
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Dla porównania wynikająca z badań skala zjawiska nękania i przemocy na tle
transfobicznym wśród osób transpłciowych wydaje się być duża. Jak wykazało
badanie „Engendered Penalties”, 73% respondentów transpłciowych
doświadczyło negatywnych komentarzy, zniewag słownych, znęcania
fizycznego, wykorzystywania seksualnego lub gróźb 417. W szwedzkim badaniu
na dużą skalę dotyczącym zdrowia osób LGBT 41% spośród 374 respondentów
transpłciowych uznało, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy padło ofiarą
obraźliwego zachowania lub traktowania (podobną opinię wyraziło 30%
homoseksualistów). Powtarzającego się nękania doświadczyło 12% osób
transpłciowych wobec 6 % respondentów o orientacji homoseksualnej. Jedna
trzecia respondentów transpłciowych stwierdziła, że padła w swoim życiu
ofiarą nękania, zaś jedna trzecia z nich miała takie doświadczenia w ciągu
ostatniego roku 418. W innym szwedzkim badaniu 59% respondentów
transpłciowych przyznało, że obawiało się nękania i przemocy ze względu na
ich tożsamość płciową, podczas gdy wśród osób homoseksualnych i
biseksualnych odsetek ten był niższy (odpowiednio 45% i 39%).

Informacje udzielone przez organizację Transgender Europe podczas obrad okrągłego stołu
dotyczących zwalczania homofobii i transfobii w UE, które odbyły się w czerwcu 2008 r. w
Kopenhadze.
416
PSNI Statistics (2008) Annual Statistical Report, Statistical Report No. 3; Hate Incidents &
Crimes; 1.4.2007 – 31.3.2008; Belfast: PSNI; 2008
417
S. Whittle, L. Turner, M. Al-Alami (2007) Engendered Penalties: Transgender and
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination, Wetherby, The Equalities
Review, s. 53.
418
Statens Folkshälsoinstitut (2005) Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners
hälsosituation, Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera
hälsosituationen bland hbt-personer, Östersund, FHI.
415
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Niedostępne są ogólnoeuropejskie dane dotyczące traktowania transpłciowych
ofiar zbrodni przez policję i służby medyczne podczas składania doniesienia o
popełnieniu przestępstwa. W badaniu „Engendered Penalties” 18,5%
respondentów transpłciowych zeznało jednak, że w ich odczuciu nie zostali oni
właściwie potraktowani przez policję w Wielkiej Brytanii. Ogółem 33,5%
przebadanych w Wielkiej Brytanii osób transpłciowych wyraziło brak
przekonania, że zostaliby oni odpowiednio potraktowani przez policję, gdyby
potrzebowali jej pomocy 419. Najwyraźniej brak zaufania do policji ma wpływ
na zgłaszanie przestępstw przez osoby transpłciowe.
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Dobra praktyka: Północnoirlandzka policja w Wielkiej Brytanii regularnie składa
sprawozdania na temat przestępstw z nienawiści o charakterze transfobicznym. Jak
wynika ze statystycznej notatki prasowej policji: „W zakresie odnotowanych w latach
2007–2008 incydentów z nienawiści najczęstsze były przypadki o podłożu
wyznaniowym (1 584), następnie incydenty rasistowskie (976), homofobiczne (160),
dotyczące wiary lub religii (68), niepełnosprawności (49) i o charakterze transfobicznym
(7)” 420.
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Przynależność do ogólnoeuropejskiej sieci grup i osób transpłciowych –
TransGender Europe – oznacza w głównej mierze z członkostwo w grupach o
zasięgu lokalnym. Nie prowadzi się badań na temat grup lub sieci osób
transpłciowych w Europie.
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Organizacje pozarządowe osób transpłciowych są silniejsze w krajach o
bardziej ugruntowanej tradycji emancypacji transpłciowej i innych ruchów
społecznych, takich jak Wielka Brytania czy Holandia. Dla porównania w
krajach południowej i wschodniej Europy liczba organizacji pozarządowych
koncentrujących się na problemach osób transpłciowych jest bardzo niewielka.
Zgodnie z niepotwierdzonymi danymi stabilizacja sytuacji grup transpłciowych
jest problematyczna, ponieważ często członkowie tych grup czują się bezsilni
na skutek własnych doświadczeń dyskryminacji, a także braku wsparcia.
Powoduje to radykalizację działań oraz podziały wewnętrzne w obrębie tych
grup, co zmniejsza skuteczność tego typu ruchów emancypacyjnych.

419

S. Whittle, L. Turner, M. Al-Alami (2007) Engendered Penalties: Transgender and
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination, Wetherby, The Equalities
Review, s. 16.
420
Statystyki Policji Irlandii Północnej [PSNI] (2008) Annual Statistical Report, Statistical Report
nr 3; Hate Incidents & Crimes; 1.4.2007–31.3.2008; Belfast, PSNI; 2008.
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Potwierdzają to dane dotyczące krajowych struktur osób transpłciowych w
Belgii 421 i Holandii 422. Zaledwie w kilku krajach, takich jak Finlandia 423 i
Holandia 424, społeczności osób transpłciowych miały możliwość otrzymania
środków pozwalających na zatrudnienie opiekunów/pracowników opieki
społecznej w celu wsparcia osób transpłciowych na płaszczyźnie osobistej.
Tylko nieliczne grupy osób transpłciowych są jednak w stanie zebrać
odpowiednią ilość środków na zatrudnienie eksperta w zakresie rozwoju
społeczności czy polityki.
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Nie ma dowodów na istnienie zakazów publicznych demonstracji czy imprez
zorganizowanych osób transpłciowych. Wiąże się to najprawdopodobniej z
tym, że grupy osób transpłciowych organizują tego typu imprezy niezwykle
rzadko ze względu na niedostatek zasobów ludzkich i środków finansowych, a
także obawę przez rozpoznaniem w miejscu publicznym. Nieliczne wydarzenia
publiczne organizowane przez grupy osób transpłciowych, zwykle odbywające
się w okolicach Dnia Pamięci o Ofiarach Przemocy Wobec Społeczności Trans
(Trans Remembrance Day) obchodzonego w hołdzie dla ofiar morderstw
wynikających z nienawiści do osób transpłciowych, mają niewielki oddźwięk
w prasie.
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Dobra praktyka: Europejska Rada ds. Osób Transpłciowych dwukrotnie w
ciągu roku organizuje spotkania konsolidujące działaczy grup osób
transpłciowych z całej Europy. Imprezy te organizują lokalne grupy osób
transpłciowych. Jest to unikalna, ogólnoeuropejska szansa dla grup osób
transpłciowych na zwiększenie wysiłków, umocnienie sieci, nadzór nad
prowadzonymi kampaniami, wymianę najlepszych praktyk i sformułowanie
postulatów i strategii politycznych. To wielkie wsparcie dla uczestników, jak
również dla członków grup, społeczności i krajów, które reprezentują.
Zainteresowanie Rady skoncentrowane jest na prawach osób transpłciowych
oraz sposobach ich wprowadzania na poziomie krajowym i europejskim. W
latach 2005 (Wiedeń, Austria) oraz 2008 (Berlin, Niemcy) imprezę objęły
patronatem rady miast i burmistrzowie gmin miejskich 425.
Rynek pracy

Nie istnieją dowody na to, aby władze prowadziły kiedykolwiek archiwizację
oficjalnych skarg związanych z rynkiem pracy wnoszonych przez osoby
transpłciowe. Jednak wyniki badań prowadzonych w szeregu krajów UE
ujawniają smutną prawdę o sytuacji osób transpłciowych na rynku pracy.
421

J Motmans, De Transgenderbeweging in Vlaanderen en Brussel in kaart gebracht:
Organisatiekenmerken, Netwerken en Strijdpunten, Antwerpen, Hasselt: Steunpunt
Gelijkekansenbeleid, 2006.; L. Remmerie, Naar een Vlaams transgenderoverleg? Visie van
transgenderbeweging en zijn potentiële partners, Arteveldehogeschool, Gent 2008.
422
G. Meulmeester, G. Bos, J-P Spaas, J. Eisfeld, J, , Doe T Zelf - Transgenderorganisaties in
Nederland, Stiching T-Image, Amsterdam 2005
423
Zob. http://www.transtukipiste.fi/en/index.html (12.6.2008)
424
Zob. http://www.transvisie.nu (15.6.2008)
425
Zob. http://tgeu.net/ (17 października 2008)
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Badanie przeprowadzone w Hiszpanii 426 na liczbie 100 respondentów z
pierwszej jednostki ds. zaburzeń tożsamości płci biologicznej ujawniło, że 54%
respondentów było bezrobotnych, a tylko 35% było w stanie utrzymać pracę na
pełny etat. Jedna trzecia tych ostatnich utrzymała etatową pracę przez okres
krótszy niż rok. Ponad 55% respondentów doświadczyło dyskryminacji w
miejscu pracy lub podczas jej szukania, zaś 17,2% respondentów musiało
podjąć się działań niebezpiecznych lub niezgodnych z prawem, by się
utrzymać.
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W Wielkiej Brytanii (Szkocja) badania 427 wykazały, że 40% osób
transpłciowych objętych badaniem ocenia działania działów HR/kadrowych
jako „wyjątkowo słabe”, podczas gdy 53% respondentów doświadcza
dyskryminacji i nękania w miejscu pracy. 15% respondentów jest zdania, że
pracodawca nie przywiązuje wagi do ochrony ich prywatności, a 21% musiało
zmienić lub rzucić pracę w związku z transfobią. 30% respondentów było
uzależnionych od pomocy społecznej, podczas gdy 20% pracowało na własny
rachunek.
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W Wielkiej Brytanii badanie „Engendered Penalties” wykazało, że 23%
respondentów odczuwało potrzebę zmiany pracy ze względu na swoją
tożsamość transpłciową. Od 22% respondentów wymagano korzystania w
pracy z nieadekwatnych pod względem płci toalet, a tylko około jedna trzecia
była w stanie korzystać z toalet bez narażenia na docinki i nękanie. Jedynie
około 30% twierdzi, że było „traktowanych z szacunkiem” przez
współpracowników. 10% doświadczyło agresji słownej (np. w postaci
wyzwisk), a 6% padło ofiarą napaści fizycznej. Doświadczenia te wydają się
mieć silny wpływ - 42% osób nie żyjących w swojej preferowanej roli płciowej
podjęło taką decyzję w obawie przed utratą pracy 428.
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Wyniki badania przeprowadzonego w Finlandii na liczbie 108 uczestników
były podobne. Jedna trzecia uczestniczących w badaniu osób
transwestytycznych chciałaby wyrazić swoją kobiecość w miejscu pracy,
jednak miała wrażenie, że to niemożliwe 429. 16% wszystkich uczestniczących
w badaniu osób transpłciowych pracowało na własną rękę (dla porównania
wśród respondentów LGB liczba ta wynosiła 3%), a 8% było bezrobotnych
(3% dla respondentów LGB). 34% respondentów ukrywało swoją tożsamość
426

I. Esteva, i in., Social Inequalities: Demographic Characteristics of Patients Treated at the
First Gender Identity Disorder Unit in Spain, opracowane podczas sympozjum „XVII Harry
Benjamin International Gender Dysphoria Association Symposium”, HGIGDA, Galveston,
Texas 2001, dostępne na stronie http://www.symposion.com/ijt/hbigda/2001/71_eteva.htm
(25.5.2008)
427
Szkocki Sojusz Osób Transpłciowych - Scottish Transgender Alliance, Transgender
Experiences in Scotland – analiza badawcza, Equality Network, Edynburg 2008, s 14
428
S. Whittle, L. Turner, M. Al-Alami, Engendered Penalties: Transgender and Transsexual
People’s Experiences of Inequality and Discrimination, „The Equalities Review”, Wetherby
2007
429
J. Lehtonen, K. Mustola, Straight people don’t tell, do they…? Negotiating the boundaries of
sexuality and gender at work, Ministerstwo Pracy (Ministry of Labour), Helsinki 2004
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transpłciową lub manifestację płci przez wszystkimi współpracownikami (dla
porównania wśród respondentów LGB liczba ta wynosiła 17%). 45%
zatrudnionych osób transpłciowych ukrywało przez pracodawcą swoją
tożsamość płciową lub manifestację płci, a 51% respondentów twierdziło, że
było to dla nich stresujące. 79% respondentów twierdziło, że było świadkiem
nieprzyzwoitych żartów w miejscu pracy. 13% uczestniczących w badaniu
osób transpłciowych doświadczyło dyskryminacji podczas procesu
rekrutacyjnego, 12% czuło się dyskryminowanych pod względem płacy, 13%
pod względem możliwości rozwoju zawodowego, 12% w zakresie dostępu do
informacji, zaś 16% pod względem stosunku współpracowników i
przełożonych.
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Mimo że osoby, które doświadczyły dyskryminacji związanej ze zmianą płci
powinny być chronione prawem antydyskryminacyjnym często nie są nim
chronione, gdyż państwa członkowskie nie stosują wspomnianego prawa
wobec osób transpłciowych 430.Według niepotwierdzonych danych wiedza
sędziów, prawników, funkcjonariuszy policji i innych służb na temat ochrony
prawnej osób transpłciowych jest niewielka, brak świadomości
przysługujących praw zauważalny jest także po stronie przedstawicieli
środowisk osób transpłciowych.
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Dobra praktyka w ustawodawstwie: W Wielkiej Brytanii obowiązek
równości płci w życiu publicznym wymaga działań ze strony wszystkich
organów administracji publicznej (włącznie z ich partnerami) w celu
wyeliminowania bezprawnej dyskryminacji i nękania ze względu na płeć, a
także promowania równości szans dla kobiet i mężczyzn, nie wyłączając osób
transseksualnych obu płci. Obowiązek równości płci przyczynił się do wzrostu
świadomości potrzeb osób transpłciowych w miejscu pracy i spowodował
zwiększenie liczby szkoleń pracowniczych dotyczących kwestii związanych z
osobami transpłciowymi 431.

W Wielkiej Brytanii badanie „Engendered Penalties” 432 wykazało, że 64%
dziewcząt o męskiej tożsamości płci zgłosiło przypadki jakiejś formy nękania
lub zastraszania na terenie szkoły, a 44% chłopców o żeńskiej tożsamości płci
doświadczyło nękania lub zastraszania na terenie szkoły. Liczba ta znacznie
przewyższa wynik uzyskany w podobnym badaniu dla homoseksualnych
mężczyzn, kobiet oraz osób heteroseksualnych obu płci. Nie tylko rówieśnicy
430

S. Whittle, L. Turner, R. Combs, S. Rhodes, Transgender EuroStudy: Legal Survey and Focus
on the Transgender Experience of Health Care, ILGA-Europe, Bruksela 2008
431
Komisja Równouprawnienia i Praw Człowieka - Equality and Human Rights Commission,
Overview of the gender equality duty, Guidance for public bodies working in England, Wales
and Scotland, 2008
432
S. Whittle, L. Turner, M. Al-Alami, Engendered Penalties: Transgender and Transsexual
People’s Experiences of Inequality and Discrimination, „The Equalities Review”, Wetherby
2007, s. 63-65
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są inicjatorami nękania na terenie placówek oświatowych (71,6% dziewcząt o
męskiej tożsamości płci i 55% chłopców o żeńskiej tożsamości płci padło
ofiarą nękania). Jak się okazuje, nauczyciele również dopuszczają się nękania
wobec dzieci doświadczających niezgodności płciowej, na co wskazują wyniki
badania, zgodnie z którymi 28,7% dziewcząt o męskiej tożsamości płci i 21%
chłopców o żeńskiej tożsamości płci doświadczyło tego typu nadużycia.
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Dobra praktyka: Prowadzony od grudnia 2007 r. do stycznia 2009 r. przez
Nordyckie Stowarzyszenie Organizacji Studenckich Lesbijek, Gejów,
Biseksualistów, osób Transgenderowych i Queer - ANSO projekt „Studenci na
rzecz integracji osób transpłciowych” - Students for Transgender Inclusion miał na celu zapewnienie studenckim organizacjom LGBTQ dostępu do
wiedzy na temat osób transpłciowych poprzez tworzenie, gromadzenie i
rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych oraz prowadzenie wykładów.
Konferencja „Studenci na rzecz integracji osób transpłciowych” zorganizowana
w miejscowości Århus w Danii w dniach 15-21 maja 2008 r. zgromadziła
działaczy organizacji studenckich LGBTQ z regionów: nordyckiego i Morza
Bałtyckiego. Jednym z rezultatów konferencji jest powstanie strony
internetowej www.transweb.wordpress.com 433
Zdrowie
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Dla wielu osób transpłciowych ochrona zdrowia jest jedną z najbardziej
ważkich i jednocześnie jedną z najbardziej problematycznych kwestii w ich
życiu.
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Specjalistyczna ochrona zdrowia u osób transpłciowych
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Specjalistyczna opieka medyczna u osób transpłciowych (tj. ochrona zdrowia
bezpośrednio związana z tożsamością płciową danej osoby) uwarunkowana jest
medyczną koniecznością i powinna zostać zapewniona w formie planu ochrony
zdrowia w taki sam sposób, w jaki zapewniane są inne niezbędne pod
względem medycznym zabiegi. Europejski Trybunał Praw Człowieka podjął
szereg decyzji w oparciu o tę zasadę, tak jak w przypadku spraw: van Kück
przeciwko Niemcom 434 oraz L. przeciwko Litwie 435.

433

Zob. http://www.anso.dk/ (17.10.2008)
Europejski Trybunał Praw Człowieka: sprawa van Kück przeciwko Niemcom, wniosek nr
35968/97, orzeczenie z 12.6.2003, w: Międzynarodowa Komisja Prawników, 2007, Sexual
Orientation and Gender Identity in Human Rights Law; Jurisprudential, Legislative and
Doctrinal References from the Council of Europe and the European Union; Genewa:
Międzynarodowa Komisja Prawników, s 36
435
Europejski Trybunał Praw Człowieka:sprawa L. przeciwko Litwie, wniosek nr 27527/03,
orzeczenie z 11.9.2007, w: Międzynarodowa Komisja Prawników, 2007, Sexual Orientation
and Gender Identity in Human Rights Law; Jurisprudential, Legislative and Doctrinal
References from the Council of Europe and the European Union; Geneva: Międzynarodowa
Komisja Prawników, s. 10
434
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Ogólnoeuropejskie badanie „Transgender EuroStudy” wykazało jednak, że
ponad 80% respondentów odmówiono pokrycia kosztów terapii hormonalnej
wspomagającej zmianę płci (co często jest niezbędne do końca życia pacjenta),
podczas gdy 86% odmówiono pokrycia kosztów operacji. Ponad połowa
przebadanych osób transpłciowych przyznała się do pokrycia kosztów terapii z
własnych środków 436.
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Kolejną trudność stanowi znalezienie kompetentnego i wyrozumiałego
personelu medycznego. Około jedna trzecia respondentów oświadczyła, że
odmówiono im terapii, ponieważ personel medyczny nie akceptuje idei zmiany
płci. Jedna czwarta respondentów spotkała się z odmową już przy pierwszej
rozmowie z lekarzem lub psychiatrą na temat zmiany płci 437. Prowadzone w
Wielkiej Brytanii badanie 438 „Engendered Penalties” wykazało, że w
przypadku 6,3% przebadanych osób transpłciowych lekarz rodzinny odmówił
pomocy w znalezieniu terapii związanej z tożsamością płciową, natomiast
według 13,4% respondentów lekarze rodzinni nie wydawali się skorzy do
pomocy. Podczas gdy 80% lekarzy jest skłonnych pomóc, w rzeczywistości
jedynie 20% jest w stanie pomóc, bowiem posiada niezbędną do tego wiedzę.
60% lekarzy chciało pomóc, ale nie posiadało wystarczających informacji.
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Rzadko zdarza się, by wiedza pracowników służby zdrowia w zakresie kwestii
związanych z osobami transpłciowymi była na tyle rozległa, aby mogli
skutecznie pomagać. Dla przykładu znalezienie dostawcy usług medycznych na
Węgrzech, którzy zgodziłby się (i był w stanie) pomóc jest tak trudne, że
jedynie najbardziej zdeterminowane osoby są w stanie przedrzeć się przez ten
system. Ujawniono przypadki korupcji dotyczącej personelu medycznego w
odniesieniu do kwestii związanych z osobami transpłciowymi 439.W sytuacji,
gdy jedynie niewielka liczba lekarzy jest skłonna, a jeszcze mniejsza jest
realnie w stanie podjąć się przeprowadzenia zabiegu zmiany płci, istnieje
wysokie prawdopodobieństwo, że metody użyte podczas przeprowadzania
operacji będą stanowiły zagrożenie dla pacjenta.

436

S. Whittle, L. Turner, R. Combs, S. Rhodes, Transgender EuroStudy: Legal Survey and Focus
on the Transgender Experience of Health Care, ILGA-Europe, Bruksela 2008, s. 53
437
S. Whittle, L. Turner, R. Combs, S. Rhodes, Transgender EuroStudy: Legal Survey and Focus
on the Transgender Experience of Health Care, ILGA-Europe, Bruksela 2008, s 55 f
438
S. Whittle, L. Turner, M. Al-Alami, Engendered Penalties: Transgender and Transsexual
People’s Experiences of Inequality and Discrimination, „The Equalities Review”, Wetherby
2007, s 44
439
Solymár, Bence, The Situation of Transgender People in the Hungarian Social and Health
Care System w: J. Takács, A lélek műtétei [Surgery of the Soul], Új Mandátum Kiadó,
Budapeszt 2005; B. Solymár, J. Takács, 2007, Wrong Bodies and Real Selves: Transsexual
People in the Hungarian Social and Health Care System, w: R. Kuhar, J. Takács, Beyond the
Pink Curtain; Everyday Life of LGBT People in Eastern Europe, Mirovni Institut, Ljubljana
2007

141

W Polsce dekretem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 2003 r.
zdefiniowano operację zmiany płci jako „niestandardową usługę medyczną” i
tym samym wyłączono ją z Narodowego Funduszu Zdrowia 440.
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Zdjęcia zamieszczone w Internecie, jak również niepotwierdzone dane
wskazują, że efekty tych operacji nie są najlepsze, przy zaledwie kilku
odpowiednio wyszkolonych chirurgach, których poziom doświadczenia jest
adekwatny do stopnia trudności przeprowadzanej operacji. Na Węgrzech
autorzy badania idą o krok dalej stwierdzając: „transfobia i brak doświadczenia
sprawiają, że uzyskanie bezpiecznej terapii jest mało prawdopodobne” 441.Czas
oczekiwania na wykonanie zabiegów koniecznych w przypadku osób
transpłciowych może być bardzo długi, w Wielkiej Brytanii trwa to średnio
dwa lata 442.
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W Wielkiej Brytanii badanie „Scottish Needs Assessment Programme
Survey” prowadzone w środowisku medycznym wykazało, że terapie udzielane
przez pracowników służby zdrowia, szczególnie psychiatrów, często wydają się
być tendencyjne i prowadzone mimo braku należytej wiedzy w tym zakresie 443.
Na Węgrzech badanie wykazało, że heteroseksistowskie (homofobiczne)
nastawienie do problemu tożsamości płciowej wśród psychiatrów,
psychologów i terapeutów jest częste 444. Z pośród tego typu postaw można
wyróżnić wyłączenie z terapii osób transseksualnych, które: i) nie są zgodne ze
stereotypem dotyczących osób transpłciowych; ii) nie określają się otwarcie
jako geje lub lesbijki, iii) twierdzą, że nie można jednoznacznie zidentyfikować
ich płci. W Wielkiej Brytanii badanie prowadzone wśród osób transpłciowych
w zakresie ich doświadczeń obejmujące Szkocję wykazało, że „brak
zrozumienia i wiedzy u lekarzy psychiatrów nierzadko skutkuje udzieleniem
osobom transpłciowym nieodpowiednich terapii, które nie spełniają ich potrzeb
i są przyczyną wielu miesięcy, a nawet lat opóźnienia zanim uzyskają diagnozę
od doświadczonego w tej dziedzinie specjalisty” 445.
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Brak wiedzy, nie tylko u specjalistów, ale także wśród opinii publicznej
stanowi szczególny problem według holenderskiego centrum kwestii
powiązanych z płciowością, wymienia ono bowiem „problemy związane z
440

S. Whittle, L. Turner, R. Combs, S. Rhodes, Transgender EuroStudy: Legal Survey and Focus
on the Transgender Experience of Health Care, ILGA-Europe, Bruksela 2008, s 34
441
Solymár, Bence, The Situation of Transgender People in the Hungarian Social and Health
Care System w: J. Takács, A lélek műtétei [Surgery of the Soul], Új Mandátum Kiadó,
Budapeszt 2005
442
S. Whittle, L. Turner, M. Al-Alami, , Engendered Penalties: Transgender and Transsexual
People’s Experiences of Inequality and Discrimination, „The Equalities Review”,Wetherby
2007, s 47
443
Szkocki Program Szacowania Potrzeb - Scottish Needs Assessment Program, Transsexualism
and Gender Dysphoria in Scotland, Scottish Executive, 2001
444
B. Solymár, J Takács, Wrong Bodies and Real Selves: Transsexual People in the Hungarian
Social and Health Care System, 2007 r., w: R. Kuhar, J. Takács, Beyond the Pink Curtain;
Everyday Life of LGBT People in Eastern Europe, Mirovni Institut, Ljubljana 2007 r.
445
Szkocki Sojusz Osób Transpłciowych - Scottish Transgender Alliance, Transgender
Experiences in Scotland – analiza badawcza, Equality Network, Edinburgh 2008, s. 18
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tożsamością płciową” jako jedną z dziesięciu podstawowych kwestii
poruszanych przez osoby dzwoniące do placówki 446.
Ogólna opieka medyczna
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Dostęp do ogólnej opieki medycznej, niezwiązanej z kwestiami dotyczącymi
osób transpłciowych, często wiąże się z uprzedzeniami ze strony pracowników
służby zdrowia. Jedna czwarta respondentów w badaniu EuroStudy 447
przyznała się do doświadczenia wrogiego traktowania ze strony pracowników
służby zdrowia ze względu na transpłciowość. Jedna piąta stwierdziła, że ich
transpłciowość wpłynęła na sposób korzystania z usług służby zdrowia. W
rezultacie wiele osób transpłciowych unika, na ile to możliwe, wizyt u lekarza
w obawie przez niewłaściwymi zachowaniami z jego strony.
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W Wielkiej Brytanii badanie 448 „Engendered Penalties” wykazało, że 22%
respondentów czuło, że transpłciowość wpłynęła na sposób, w jaki korzystali z
rutynowych zabiegów, niezwiązanych z faktem transpłciowości. 29%
respondentów twierdziła, że ich transpłciowość była przyczyną wrogiego
traktowania ich przez pracowników służby zdrowia.
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Wyniki te widać w statystykach medycznych: stan zdrowia 12% przebadanych
osób transpłciowych w Szwecji był zły (dla porównania u ogólnej populacji
liczba ta wynosi 6%). Osoby transpłciowe były także w gorszym stanie
psychicznym niż geje (7%) lub lesbijki (20%). Osoby transpłciowe także
znacznie częściej cierpiały na bezsenność 449.
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14% respondentów w badaniu w Szkocji dotyczącym doświadczeń osób
transpłciowych określiło jakość usług lekarzy rodzinnych jako „bardzo słabą”
lub „wyjątkowo słabą”. 46% określiło jakość ich usług jako „bardzo dobrą” lub
„wyjątkowo dobrą”. Brak wiedzy po stronie lekarzy, a także nierzadko
nieprzezwyciężalne trudności techniczne w odniesieniu do zmiany wskaźników
dotyczących płci w sprawozdawczości (skutkujące brakiem prywatności)
budziły największe zaniepokojenie 450.
Na porządku dziennym były odmowy przyjęcia wniosków od osób
transpłciowych przez firmy ubezpieczeniowe. Istnieją niepotwierdzone dane,
446

Rutgers-Nisso Groep , Trends in Seksualiteit in Nederland – Wat weten we anno 2008?,
Utrecht: Rutgers-Nisso Groep, 2008
447
S. Whittle, L. Turner, R. Combs, S. Rhodes, Transgender EuroStudy: Legal Survey and Focus
on the Transgender Experience of Health Care, ILGA-Europe, Bruksela 2008, s. 59 ff
448
S. Whittle, L. Turner, M. Al-Alami, , Engendered Penalties: Transgender and Transsexual
People’s Experiences of Inequality and Discrimination, „The Equalities Review”,Wetherby
2007, s 46
449
Statens Folkshälsoinstitut, Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners hälsosituation,
Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera hälsosituationen bland
hbt-personer, FHI, Östersund 2005
450
Szkocki Sojusz Osób Transpłciowych - Scottish Transgender Alliance, Transgender
Experiences in Scotland – analiza badawcza, Equality Network, Edynburg 2008, s 15
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według których osoba transpłciowa w Belgii została wyłączona z systemu
prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego na pokrycie kosztów hospitalizacji, zaś
w Holandii firmy ubezpieczeniowe odmówiły zapewnienia osobom
transpłciowym ubezpieczenia na życie, co skutkowało trudnościami w
otrzymaniu kredytu hipotecznego.
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Samobójstwo
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30% przebadanych osób transpłciowych w badaniu EuroStudy 451 dokonało
przynajmniej jednej próby samobójczej w dorosłym życiu. Połowa uczestników
w innym szwedzkim badaniu myślała poważnie o popełnieniu samobójstwa
przynajmniej raz w swoim życiu, a 21% podjęło ku temu działania 452. Podobne
wyniki uzyskano w badaniu „Engendered Penalties” w Wielkiej Brytanii 34,4% respondentów próbowało odebrać sobie życie przynajmniej raz w
dorosłym życiu 453.
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Dobra praktyka: Efektem dyskusji przy okrągłym stole było ujawnienie
informacji o tym, że w belgijskim Uniwersytecie w Gent (University of Gent)
utworzono specjalistyczne centrum medyczne dla osób transpłciowych
prowadzone przez chirurgów i terapeutów, a nie psychiatrów. Tamtejszy zespół
lekarzy pracuje wychodząc z założenia, że dla niektórych osób transseksualizm
jest po prostu częścią ich życia. Placówka zapewnia opiekę psychiatryczną dla
osób transpłciowych, które posiadają problemy zdrowotne wymagające takiej
opieki, wynikające z ich stygmatyzacji lub innych powiązanych z
transpłciowością kwestii 454.
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Dobra praktyka: W Wielkiej Brytanii Departament Zdrowia (Department of
Health) współpracował ze społecznościami osób transpłciowych celem
opracowania serii ulotek i przewodników obejmujących wszystkie zagadnienia
związane z ochroną zdrowia u osób transpłciowych. Materiały te dostępne są w
formie wydruków komputerowych oraz na stronach internetowych. Wśród
przewodników znajdują się materiały dla lekarzy pierwszego kontaktu,
materiały na temat terapii hormonalnych, terapii dla osób dorastających oraz
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S. Whittle, L. Turner, R. Combs, S. Rhodes, Transgender EuroStudy: Legal Survey and Focus
on the Transgender Experience of Health Care, ILGA-Europe, Bruksela 2008, s 49
452
Statens Folkshälsoinstitut, Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners hälsosituation,
Aterrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera hälsosituationen bland
hbt-personer, FHI, Östersund 2005, s 21 f
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S. Whittle, L. Turner, M. Al-Alami, , Engendered Penalties: Transgender and Transsexual
People’s Experiences of Inequality and Discrimination, „The Equalities Review”,Wetherby
2007, s 78
454
Informacje udzielone przez organizację Transgender Europe podczas obrad okrągłego stołu
dotyczących zwalczania homofobii i transfobii w UE, które odbyły się w czerwcu 2008 r.,w
Kopenhadze.
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ogólny przewodnik dotyczący osób transpłciowych jako pracowników i
pacjentów służby zdrowia 455.
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Dobra praktyka: Niemiecki serwis informacyjny Transray.com dostarcza
aktualnych informacji dla społeczności osób transpłciowych. Jest to kompletny
zestaw informacji na temat osób transpłciowych (4000), prasy (750 tytułów),
skrótów określeń (200), agencji wydawniczych, publikacji i artykułów (>8000),
książek (800), antologii (800), audycji radiowych (40), filmów (250) i
konferencji (30) 456.
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Aktywność sportowa
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Skutkiem wprowadzenia nowych przepisów dotyczących uczestnictwa
transpłciowych sportowców w olimpiadzie, które przyjęło wiele innych
organizacji sportowych, udział osób transpłciowych w sporcie zawodowym jest
zabroniony na czas trwania procesu transformacji, co może oznaczać szereg
lat 457.
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Decyzja ta pokrywa się z wynikiem badań mówiącym o tym, że osoby
transpłciowe znacznie rzadziej angażują się w działalność sportową niż osoby
nie transpłciowe. W szwedzkim badaniu jedynie 29% osób transpłciowych
stwierdziło, że uprawia sport regularnie, o wiele mniej niż w przypadku osób
homoseksualnych (45%) lub biseksualnych (45%) i znacznie mniej niż
pozostała część społeczeństwa 458. W szkockim badaniu dotyczącym
doświadczeń osób transpłciowych, 46% respondentów oświadczyło, że nigdy
nie korzystało z żadnych obiektów sportowych lub wypoczynkowych w
Szkocji 459.

Informacje udzielone przez organizację Transgender Europe podczas obrad okrągłego stołu
dotyczących zwalczania homofobii i transfobii w UE, które odbyły się w czerwcu 2008 r.,w
Kopenhadze.
456
Informacje udzielone przez organizację Transgender Europe podczas obrad okrągłego stołu
dotyczących zwalczania homofobii i transfobii w UE, które odbyły się w czerwcu 2008 r.,w
Kopenhadze.
457
S. Cavanagh, H. Sykes, Transsexual Bodies at the Olympics: The International Olympic
Committee’s Policy on Transsexual Athletes at the 2004 Athens Summer Games w „Body &
Society”, Tom. 12(3): 75-102, s 78, 2006
458
Statens Folkshälsoinstitut, Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners hälsosituation,
Aterrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera hälsosituationen bland
hbt-personer, FHI, Östersund 2005, s 28
459
Szkocki Sojusz Osób Transpłciowych - Scottish Transgender Alliance, Transgender
Experiences in Scotland – analiza badawcza, Equality Network, Edynburg 2008, s 19
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Media często ukazują osoby transpłciowe w sposób ośmieszający, co świadczy
o braku wiedzy co do realiów życia tego środowiska 460. W filmach osoby
transpłciowe ukazywane są zazwyczaj jako męczennicy lub bezwolne ofiary
przemocy. Ten negatywny obraz jest wynikiem egzotycznego i odrealnionego
spojrzenia na społeczność osób transpłciowych. Częste jest także nadmierne
eksponowanie pewnych aspektów życia osób transpłciowych kosztem
zaprezentowania obrazu tętniącej życiem i niejednorodnej społeczności 461.
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Kwestie związane z udzielaniem azylu
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Niektórym osobom transpłciowym udało się otrzymać azyl w wielu państwach
członkowskich UE, jednak nie jest to zjawisko powszechne. Nie istnieją dane
mówiące o tym, czy osoby ubiegające się o azyl mają zapewnioną opiekę
medyczną w kraju przebywania, np. dostęp do leków hormonalnych lub
operacji. Nie wiadomo także czy umieszczenie z potencjalnie transfobicznymi
współlokatorami stanowi zagrożenie dla osób transpłciowych ubiegających się
o azyl, a także czy osoby te mają dostęp do lokalnych społeczności osób
transpłciowych i ich struktur wsparcia 462.
Dyskryminacja z wielu przyczyn jednocześnie
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Grupą osób transpłciowych najbardziej zagrożoną dyskryminacją z wielu
przyczyn jednocześnie jest społeczność transpłciowych kobiet-imigrantek
pracujących w sektorze usług seksualnych. Wiele z nich podejrzewa się o
nielegalną imigrację. Grupa ta jest izolowana, ma ograniczone środki do życia.
Niewiele wiadomo także o warunkach, w jakich żyją te osoby, ani też o ich
doświadczeniach.
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W porównywalnym stopniu ograniczone są dane na temat sytuacji osób
transpłciowych pochodzących z etnicznych i religijnych grup
mniejszościowych. Pewne jest, że niektóre tradycje kulturowe mogą być
określane mianem heteroseksistowskich i konserwatywnych w swojej ocenie
płciowości, wzmagając ryzyko transfobii 463.
Uprzedzenia, z jakimi codziennie zmierzają się niepełnosprawne osoby
transpłciowe, są ogromne. Dobrym przykładem jest reakcja Brytyjskiego
Komitetu Paraolimpijskiego (British Paralympic Association) na ustawę o
uznaniu płci (Gender Recognition Act). Komitet zwrócił się z prośbą o
wyłączenie go z obowiązku nałożonego przez ustawę, w związku z „poważną
Na podstawie danych zgromadzonych przez Justusa Eisfelda [holenderskiego działacza UE na
rzecz praw osób LGBT]- przyp. tłum.
461
Korespondencja mailowa prowadzona z dyrektorem Holenderskiego Festiwalu Filmów o
Osobach Transpłciowych - Dutch Transgender Filmfestival w dniu 14.6.2008
462
Justus Eisfeld, The situation concerning transphobia and discrimination on grounds of gender
identity and/or gender expression in the EU Member States, DIHR, 2008, s 27-28.
463
N.Tee, P. Hegarty, Predicting Opposition to the Civil Rights of Trans Persons in the United
Kingdom, w „Journal of Community & Applied Social Psychology” 2008, 16: 70-80, Wiley
InterScience
460
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obawą dotyczącą ochrony wrażliwych dorosłych i dzieci przed osobami
transpłciowymi będącymi przed operacją, a także z wpływem tych osób na
osoby nadzorujące w ramach wolontariatu w świecie sportu osób
niepełnosprawnych 464.
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Osoby transpłciowe w podeszłym wieku doświadczyły marginalizacji
społecznej w okresie dorastania, dorosłości i starości. Wraz z procesem
starzenia się pierwszego pokolenia osób transpłciowych, które miały
możliwość poddania się terapii hormonalnej lub operacji zmiany płci,
konieczna staje się dogłębna analiza kwestii dotyczących skutków
długotrwałego stosowania środków hormonalnych, a także leczenia tych osób
w domach spokojnej starości i domach opieki. Godność osób transpłciowych w
podeszłym wieku, z których część nie ujawniła swojej tożsamości, jest
zagrożona wraz ze wzrostem zależności od opieki innych osób. Często ze
względów praktycznych osoby transpłciowe w podeszłym wieku zmuszone są
ujawnić informację o swojej płci 465.
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Dzieci i młodzież transpłciowa również napotykają na wiele specyficznych
trudności. Jest wysoce prawdopodobne, że dzieci z niezgodnością płciową będą
narażone na negatywną ocenę swojego zachowania, zwątpienie, tłumienie
emocji i błędne diagnozy lekarskie 466.
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Osoby transpłciowe, które dodatkowo określają siebie jako lesbijki, geje lub
osoby biseksualne stykają się z uprzedzeniami tego samego rodzaju, co inne
osoby LGB. Podnosi to i tak wysoki poziom nękania tych osób w
społeczeństwie. Dodatkowo ich orientacja seksualna jest zwykle
nieakceptowana lub mylona z ich tożsamością płciową. Akceptacja ze strony
środowisk LGB jest zróżnicowana i zależy od konkretnej grupy. Podczas gdy
transwestytyzm od dawna stanowi część kultury gejowskiej w wielu krajach467,
poziom akceptacji mężczyzn i kobiet transseksualnych jest zazwyczaj bardzo
niski.
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Dobra praktyka: W Niemczech powstała strona internetowa dla młodych
osób transpłciowych, członków ich rodzin i przyjaciół. Nazwa strony brzmi:
„Młodzi T – tu zawsze jesteście mile widziani!” („Young T – Where you’re
always welcome!”) i zapewnia informacje oraz wymianę doświadczeń z

464

S. Cavanagh, H. Sykes, Transsexual Bodies at the Olympics: The International Olympic
Committee’s Policy on Transsexual Athletes at the 2004 Athens Summer Games w „Body &
Society”, 2006, Tom. 12(3): 75-102, s 90
465
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Review” 2004, Tom. 9 Nr. 2
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identity and/or gender expression in the EU Member States, DIHR, 2008, s 32.
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R. Brooks, Cross-Dressing in Bulgaria: Gay-Identity, Post-Communist Fear, and Magical
Love 2000, dostępne na stronie http://bad.eserver.org/issues/2000/50/brooks.html (22.5.2008)
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osobami w podobnej sytuacji. Pomaga także młodym osobom transpłciowym w
znalezieniu przyjaciół 468.
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Dobra praktyka: W Wielkiej Brytanii organizacja o nazwie Age Concern
wspierająca osoby starsze opublikowała broszurę zatytułowaną „Planowanie
życia na starość – osoby transpłciowe” („Planning for later life – transgender
people”) 469.

Informacje udzielone przez organizację Transgender Europe podczas obrad okrągłego stołu
dotyczących zwalczania homofobii i transfobii w UE, które odbyły się w czerwcu 2008 r.,w
Kopenhadze.
469
Zob. http://www.ageconcern.org.uk/AgeConcern/equality_human_rights_policy.asp
(13.6.2008).
468
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Osoby LGBT doświadczają homofobii, transfobii i dyskryminacji w różnych
formach, łącznie z bezpośrednią i pośrednią dyskryminacją oraz nękaniem i
zastraszaniem o podłożu homofobicznym i transfobicznym. Czynności te
często przybierają formę poniżających lub obraźliwych wypowiedzi, wyzwisk,
obelg oraz używania obelżywego języka. Ponadto przypadki przemocy słownej
i fizycznej wobec osób LGBT zostały odnotowane we wszystkich państwach
członkowskich.
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Wpływa to w różny sposób na życie osób LGBT. Obraźliwe wypowiedzi w
odniesieniu do gejów i lesbijek są używane w szkołach już od najmłodszych
grup wiekowych. Nękanie w miejscu pracy jest czasem codziennością.
Partnerom brakuje często możliwości osiągnięcia pełni bezpieczeństwa, jaką
daje zalegalizowanie związku. W domach spokojnej starości świadomość
potrzeb osób LGBT może w ogóle nie istnieć.
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Negatywne nastawienie wobec osób LGBT odnotowano we wszystkich
państwach członkowskich UE. Niektórzy obywatele UE oświadczają, że
czuliby się nieswojo, mając przyjaciela, kolegę lub sąsiada homoseksualistę.
Niektórzy czuliby się też nieswojo, gdyby ich krewny związał się z osobą
transpłciową. Są osoby, które uważają, że osoby LGBT nie kwalifikują się do
zawodu nauczyciela. Niektórzy są zdania, że osoby LGBT nie powinny być
widoczne w miejscach publicznych. A inni uważają, że homoseksualizm jest
chorobą, którą należy leczyć medycznie.
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Brak widoczności i skala dyskryminacji
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Niniejsze sprawozdanie wykazuje, że „niewidoczność” osób LGBT w różnych
sektorach społeczeństwa UE stanowi istotną kwestię. Wiele osób LGBT nie
mówi otwarcie o swoim statusie i może to oznaczać, że przypadki
doświadczonej i postrzeganej dyskryminacji nie znajdują odzwierciedlenia w
statystykach lub nie dochodzą do władz, ponieważ nie zostają zgłoszone lub
zaklasyfikowane jako część skarg podlegających kontroli prawnej.
Co więcej, to badanie wykazało, że wiele osób LGBT stosuje strategię
niewidoczności, miedzy innymi ze względu na strach przed homofobią,
transfobią i dyskryminacją. Również ta strategia oraz brak świadomości swoich
praw powstrzymuje osoby LGBT przed zgłaszaniem przypadków
doświadczenia dyskryminacji.
Sytuacja ta jest powiązana z wynikami uzyskanymi przez większość krajowych
organów ds. równości, które wskazują, że liczba zgłoszonych przypadków
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną jest niska w porównaniu z
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innymi powodami dyskryminacji. Czynniki te przyczyniają się do zmniejszenia
widoczności osób LGBT i utrudniają określenie skali zjawiska.
Badanie wskazało homofobię, transfobię i dyskryminację jako zjawiska, które
wykluczają obywateli LGBT z pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i
politycznym.
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Sprawozdanie wykazało, że dyskryminacja i homofobia wpływają
niekorzystnie na osoby LGBT we wszystkich sferach życia społecznego, na
przykład:
Przestępstwa z nienawiści wobec osób LGBT są powszechnym
zjawiskiem, które w zróżnicowany sposób wpływa na osoby LGBT we
wszystkich państwach członkowskich. Niski wskaźnik zgłoszeń przyczynia
się do braku spójności między oficjalnymi danymi a liczbą rzeczywistych
aktów nienawiści.

•

W ostatnich latach zakazy lub utrudnienia administracyjne powstrzymały
organizację pokojowych publicznych demonstracji LGBT w niektórych
państwach członkowskich; miało też miejsce kilka przypadków
gwałtownych ataków na parady i demonstracje LGBT.

•

Przykłady wypowiedzi o charakterze homofobicznym można odnaleźć w
mediach, czasem autorstwa znanych polityków lub osobistości religijnych.

•

Rodziny LGBT stoją przed wyjątkowymi wyzwaniami ze względu na
społeczne napiętnowanie i brak instytucjonalnego uznania ich związków.

•

Osoby LGBT na różne sposoby doświadczają homofobii i dyskryminacji
na rynku pracy: przez bezpośrednią dyskryminację, nękanie, zastraszanie,
wyśmiewanie i wykluczenie z życia towarzyskiego.

•

W całej UE odnotowuje się przypadki zastraszania i nękania osób LGBT w
środowisku szkolnym, również w formie homofobii słownej, w przypadku
której słowa określające gejów, lesbijki i osoby transpłciowe używane są
jako wyrażenia negatywne.
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•

•

Przypadki dyskryminacji osób LGBT odnotowywane są w obszarze opieki
zdrowotnej. Jednym z negatywnych doświadczeń jest określanie orientacji
seksualnej jako zaburzenia lub choroby oraz założenie, że klienci lub
pacjenci są domyślnie heteroseksualni.

•

Szczególne trudności osoby LGBT napotykają w procesie ubiegania się o
azyl.

Brak danych i badań

150

Oficjalne dane statystyczne
Oficjalne dane dotyczące dyskryminacji są gromadzone tylko w kilku
państwach członkowskich i wyłącznie w określonych dziedzinach:
prawo karne (mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści na tle
homofobicznym): Dane dotyczące liczby raportów policyjnych lub decyzji
sądów są gromadzone w Wielkiej Brytanii, Szwecji i na Litwie. W
pozostałych 24 państwach członkowskich nie są gromadzone żadne dane.

•

dyrektywa w sprawie zatrudnienia: dane dotyczące skarg w sprawie
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną są gromadzone w
Austrii, Czechach, Estonii, Holandii, Rumunii, Szwecji oraz na Cyprze,
Węgrzech, Łotwie i Litwie. W pozostałych 17 państwach członkowskich
statystyki nie są dostępne.

•

udzielenie azylu: dane dotyczące liczby osób korzystających z
azylu/ochrony uzupełniającej z powodu prześladowania ze względu na
orientację seksualną są dostarczane w Austrii, Belgii, Estonii oraz na
Cyprze i Łotwie. W pozostałych 22 państwach członkowskich statystyki
nie są dostępne.
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•
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Jasne jest, że systemy zgłaszania mające na celu krajowe gromadzenie
oficjalnych danych w większości państw członkowskich w ogóle nie istnieją
lub są niewystarczające.

ze

Znaczący niedobór danych

Tł
u

m

ac

Istnieje znaczący niedobór w zakresie zarówno badań naukowych, jak i
nieoficjalnych danych organizacji pozarządowych w odniesieniu do homofobii,
transfobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość
płciową w wielu państwach członkowskich oraz na szczeblu UE. Istniejące
dane, które pochodzą z badań przeprowadzonych w zróżnicowanych
kontekstach krajowych, powstają w oparciu o różne metodyki, co utrudnia
rozwój analizy porównawczej w zakresie skali dyskryminacji ze względu na
orientację seksualną i tożsamość płciową w całej UE we wszystkich
dziedzinach związanych z osobami LGBT.
Analiza niedoboru danych wskazuje, że istnieją znaczne braki w zakresie badań
i statystyk jakościowych oraz ilościowych dotyczących wszystkich obszarów
tematycznych uwzględnionych w niniejszym sprawozdaniu. Wydaj się, że
najczęściej badana dziedzina dotyczy nastawienia wobec osób LGBT. W
niektórych państwach członkowskich w badaniach poświęcono uwagę również
dziedzinom przestępstw z nienawiści oraz mowie nienawiści, dostępu do opieki
zdrowotnej, rynku pracy oraz edukacji. Jednak w żadnym z państw
członkowskich UE nie przeprowadzono dostatecznej ilości badań w zakresie
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kwestii związanych z osobami transpłciowymi, dyskryminacji z wielu przyczyn
jednocześnie, religii, wolności zgromadzeń azylu oraz sportu.
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Załącznik 1 Autorzy sprawozdań krajowych
Imię i nazwisko

Austria

Gudrun Hauer i Kurt Krickler

Belgia

Alexis Dewaele i David Paternotte

Bułgaria

Milena Dimitrova, analityk, Agencja Badań Społecznych i Rynkowych.

Cypr

Nicos Trimikliniotis, adiunkt i dyrektor, Centrum Badań Stosunków
Migracyjnych, Etnicznych i Pracy na Uniwersytecie w Nikozji (Intercollege)
oraz Stavros Stavrou Karayanni

Czechy

Olga Pechová, doktor psychologii, i Martina Stepánková, prawnik
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Dania

ni

e

ni

ez
w

er

yf

ik

ow

an

e

Kraj

Mads Ted Drud-Jensen, socjolog

Estonia

Agnes Alvela

Finlandia

Kati Mustola, profesor socjologii, Uniwersytet Helsiński

Francja

Natacha Chetcuti
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Miltos Pavlou

Hiszpania

Kerman Calvo

Holandia

Zespół ds. projektu

Irlandia

Judy Walsh, wykładowca prawa i dyrektor Wydziału ds.
Równouprawnienia na Uniwersytecie Dublińskim oraz Catherine Conlon,
badacz naukowy programu Ad Astra na Uniwersytecie Dublińskim

Litwa

Arturas Tereskinas, adiunkt Wydziału Socjologii, Uniwersytet Witolda
Wielkiego

Luksemburg

Christel Baltes-Loehr, adiunkt, oraz Roby Antony, Pia Back, Marion Huss,
Adrienne Ouafo i Sandy Vitali
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Malta

Victor Makarov
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Grecja

Dr Marceline Naudi

Niemcy

Dominic Frohn i Patrick Stärke

Polska

Prof. Ireneusz Krzemiński, Uniwersytet Warszawski

Portugalia

Teresa Líbano Monteiro, badacz i adiunkt, Verónica Policarpo,
doktorantka, oraz Francisco Vieira da Silva, badacz, Instytut Nauk
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Społecznych, Uniwersytet Lizboński

Florin Buhuceanu, przewodniczący organizacji pozarządowej LGBT
Accept.

Słowacja

Paula Jojart, badacz, Uniwersytet Komeńskiego, oraz Roman Kollárik

Słowenia

Roman Kuhar, adiunkt, Instytut Pokoju w Lublanie

Szwecja

Ulrika Westerlund, dziennikarka i wiceprzewodnicząca federacji RFSL

Węgry

Dr Judit Takács, Węgierska Akademia Nauk

Wielka Brytania

Surya Monro, badacz społeczny
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Chiara Bertone, badacz i wykładowca, Uniwersytet Wschodniego
Piemontu
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Rumunia
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Załącznik 2 Ankieta elektroniczna dla
zainteresowanych stron
Wprowadzenie

an

e

Badanie porównawcze dotyczące dyskryminacji osób LGBT w UE

ik

ow

Ankieta ta stanowi część badania porównawczego dotyczącego
dyskryminacji wobec lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych
(LGBT) w UE. Ankieta składa się z szeregu pytań uzależnionych od
obszaru działań Państwa organizacji.

er

1. opis Państwa organizacji.

yf

Ankieta zawiera trzy części, których celem jest:

ez
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2. uzyskanie oceny bieżącej sytuacji w zakresie dyskryminacji i nierównego
traktowania osób LGBT w Państwa kraju.
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3. uzyskanie przeglądu prac wykonanych przez organizacje pozarządowe,
krajowe organy ds. równości i organizacje rządowe w związku z
dyskryminacją i nierównym traktowaniem osób LGBT.

ac

ze

W imieniu Instytutu DIHR i firmy COWI dziękujemy Państwu za czas
poświęcony na wypełnienie ankiety.

m

Aby przejść do wypełniania ankiety należy kliknąć przycisk „Start
interview” [Rozpocznij wywiad].
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Pytania dotyczące charakterystyki Państwa organizacji.
1. Proszę wskazać kraj, w którym znajduje się siedziba Państwa
organizacji.

Austria

Finlandia

Belgia

Bułgaria

Cypr

Czechy

Dania

Francja

Luksemburg

Szwecja
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Hiszpania
Słowenia
Słowacja
Rumunia
Portugalia
Polska
Estonia
Malta
Wielka Brytania
Litwa
Łotwa
Włochy
Irlandia
Węgry
Grecja
Niemcy
Holandia
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2. Proszę wskazać typ organizacji.
 Organ publiczny (z wyjątkiem przypadku, w którym organ publiczny
jest krajowym organem ds. równości)
 Krajowy organ ds. równości
 Organizacja pozarządowa
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Pytania dotyczące charakterystyki Państwa organizacji.
[odpowiedzi na to pytanie udzielają tylko organizacje rządowe]
3. Proszę wskazać grupę docelową/grupy docelowe organizacji.

Geje

Lesbijki

Osoby biseksualne

Osoby transpłciowe

Tł
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[odpowiedzi na to pytanie udzielają tylko organizacje pozarządowe]
4. Proszę wskazać obszary zainteresowania Państwa organizacji.

Prawo karne (np. przestępstwa z nienawiści)

Kwestie rodzinne i społeczne

Rynek pracy

Azyl i łączenie rodzin

Edukacja

Służba zdrowia

Religia

Sport

Media

Kwestie dotyczące osób transpłciowych

Inne (otwarte pole tekstowe)
Opinia publiczna
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Jak oceniają Państwo opinię publiczną w odniesieniu do osób LGBT?
Proszę określić, jak oceniają Państwo ogólną akceptację osób LGBT w Państwa
kraju.
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5. Lesbijki

1. Brak akceptacji

2. Mniejszość akceptuje

3. Połowa społeczeństwa akceptuje

4. Większość akceptuje

5. Całkowita akceptacja
 Nie wiem
 Nie dotyczy/nieistotne





ni



yf



1. Brak akceptacji
2. Mniejszość akceptuje
3. Połowa społeczeństwa akceptuje
4. Większość akceptuje
5. Całkowita akceptacja
Nie wiem
Nie dotyczy/nieistotne
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6. Geje
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7. Osoby biseksualne
 1. Brak akceptacji
 2. Mniejszość akceptuje
 3. Połowa społeczeństwa akceptuje
 4. Większość akceptuje
 5. Całkowita akceptacja

Nie wiem
 Nie dotyczy/nieistotne
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8. Osoby transpłciowe
 1. Brak akceptacji
 2. Mniejszość akceptuje
 3. Połowa społeczeństwa akceptuje
 4. Większość akceptuje
 5. Całkowita akceptacja

Nie wiem
 Nie dotyczy/nieistotne
Prawo karne, wolność zgromadzeń i manifestacji
Jak oceniają Państwo szanse osób LGBT na powoływanie się na prawa
polityczne oraz uczestnictwo w sferze publicznej.
9. Proszę określić, jak oceniają Państwo szanse osób LGBT na
wyrażanie/artykułowanie zainteresowania kwestiami związanymi z
wolnością zgromadzeń i manifestacji w porównaniu z osobami
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nienależącymi do społeczności LGBT (np. w przypadku planowania i
uczestnictwa w paradach, wyrażania opinii w mediach, zakładania
stowarzyszeń).
 1. Brak szans
 2. Niewielkie szanse
 3. Średnie szanse
 4. Duże szanse
 5. Równe szanse

Nie wiem

Nie dotyczy/nieistotne
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10. Proszę określić, czy w Państwa kraju istnieją jakiekolwiek oficjalne
zasady, wytyczne, itp., które ograniczają w szczególności osobom LGBT
możliwość korzystania z prawa do wolności zgromadzeń i manifestacji (w
niektórych państwach europejskich ze względu na specjalne
ustawodawstwo określone ugrupowania polityczne nie mają prawa do
organizowania marszów protestacyjnych lub ubiegania się o stanowiska
polityczne).

Tak

Nie

Nie wiem

Nie dotyczy/nieistotne
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11. Jeżeli tak, proszę w miarę możliwości podać nazwę aktu prawnego lub
praktyki.

Miejsce na wpisanie tekstu

ac

Prawo karne, wolność zgromadzeń
Jak oceniają Państwo szanse osób LGBT na powoływanie się na prawa
polityczne oraz uczestnictwo w sferze publicznej osób LGBT.
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Proszę określić, jak oceniają Państwo stopień uznania osób LGBT jako
równych uczestników na scenie politycznej w Państwa kraju (np. w jakim
stopniu są wybierane na polityków osoby, które otwarcie deklarują bycie
gejami, lesbijkami, osobami biseksualnymi lub transpłciowymi).
12. Lesbijki

1. Brak uznania

2. Czasem uznawane

3. Uznawane przez większość

4. Niemal całkowite uznanie

5. Całkowite uznanie

Nie wiem

Nie dotyczy/nieistotne
13. Geje
 1. Brak uznania
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2. Czasem uznawani
3. Uznawani przez większość
4. Niemal całkowite uznanie
5. Całkowite uznanie
Nie wiem
Nie dotyczy/nieistotne
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15. Osoby transpłciowe
 1. Brak uznania
 2. Czasem uznawane
 3. Uznawane przez większość
 4. Niemal całkowite uznanie
 5. Całkowite uznanie
 Nie wiem
 Nie dotyczy/nieistotne

e

14. Osoby biseksualne
 1. Brak uznania
 2. Czasem uznawane
 3. Uznawane przez większość
 4. Niemal całkowite uznanie
 5. Całkowite uznanie
 Nie wiem
 Nie dotyczy/nieistotne

ze

ni

Prawo karne, ochrona prawna
Jak oceniają Państwo status prawny osób LGBT w Państwa kraju?

ac

Proszę określić, jak oceniają Państwo stopień ochrony prawnej przeciw
dyskryminacji/nierównemu traktowaniu osób LGBT.
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16. Prawa socjalne (np. równy dostęp do świadczeń społecznych)

1. Brak ochrony

2. Niewielka ochrona

3. Częściowa ochrona

4. Dobra ochrona

5. Pełna ochrona

Nie wiem

Nie dotyczy/nieistotne
17. Regulacja rynku pracy (np. brak świadczeń pracowniczych dla
partnerów tej samej płci)

1. Brak ochrony

2. Niewielka ochrona

3. Częściowa ochrona

4. Dobra ochrona

5. Pełna ochrona
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Nie wiem
Nie dotyczy/nieistotne
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18. Przepisy regulujące posiadanie mienia (np. niektórym osobom nie
zezwala się na posiadanie lub nabywanie określonych obiektów lub
przedmiotów)

1. Brak ochrony

2. Niewielka ochrona

3. Częściowa ochrona

4. Dobra ochrona

5. Pełna ochrona

Nie wiem

Nie dotyczy/nieistotne
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19. Regulacje religijne (np. usankcjonowane prawnie ograniczenie dostępu
do określonych ceremonii kościelnych)

1. Brak ochrony

2. Niewielka ochrona

3. Częściowa ochrona

4. Dobra ochrona

5. Pełna ochrona

Nie wiem

Nie dotyczy/nieistotne
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20. Prawo rodzinne (np. określone przepisy mają zastosowanie wyłącznie
do par heteroseksualnych, co oznacza odmienne traktowanie par
homoseksualnych)

1. Brak ochrony

2. Niewielka ochrona

3. Częściowa ochrona

4. Dobra ochrona

5. Pełna ochrona

Nie wiem

Nie dotyczy/nieistotne
21. Przepisy podatkowe (np. określone ulgi podatkowe są stosowane w
odniesieniu do par heteroseksualnych, ale nie do innych związków)

1. Brak ochrony

2. Niewielka ochrona

3. Częściowa ochrona

4. Dobra ochrona

5. Pełna ochrona

Nie wiem

Nie dotyczy/nieistotne
22. Prawa polityczne (np. wolność zgromadzeń i prawo równego dostępu
do finansowania publicznego działalności politycznej)
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1. Brak ochrony
2. Niewielka ochrona
3. Częściowa ochrona
4. Dobra ochrona
5. Pełna ochrona
Nie wiem
Nie dotyczy/nieistotne
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23. Prawo dotyczące imigracji (np. uznanie prześladowania ze względu na
orientację seksualną za podstawę do udzielenia azylu)

1. Brak ochrony

2. Niewielka ochrona

3. Częściowa ochrona

4. Dobra ochrona

5. Pełna ochrona

Nie wiem

Nie dotyczy/nieistotne
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Prawo karne, przestępstwa z nienawiści
Jak oceniają Państwo status osób LGBT w Państwa kraju w odniesieniu do
nękania i napaści ze względu na orientację seksualną (tzw. przestępstwa z
nienawiści)?
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24. Proszę określić, jak oceniają Państwo poziom napaści i przypadków
nękania ze względu na orientację seksualną.

1. Zerowy/niski poziom

2. Dość niski poziom

3. Średni poziom

4. Dość wysoki poziom

5. Wysoki poziom

Nie wiem

Nie dotyczy/nieistotne
Jak oceniają Państwo status osób LGBT w odniesieniu do nękania i napaści ze
względu na orientację seksualną (tzw. przestępstwa z nienawiści)?
25. Proszę określić, jak oceniają Państwo sposób postępowania właściwych
władz publicznych w przypadku przestępstw z nienawiści wobec osób
LGBT w porównaniu z napaściami na inne osoby.
 1. Nie podchodzą do problemu poważnie
 2. Podchodzą mało poważnie
 3. Podchodzą dość poważnie
 4. Podchodzą poważnie
 5. Podchodzą bardzo poważnie
 Nie wiem
 Nie dotyczy/nieistotne
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26. Proszę wskazać, czy w Państwa kraju możliwe są publiczna aprobata i
zarejestrowanie związku osób tej samej płci.
 Tak

Nie

Nie wiem
 Nie dotyczy/nieistotne

e

Kwestie rodzinne i społeczne
Jak oceniają Państwo sytuację osób LGBT w kwestiach związanych z rodziną i
społeczeństwem.
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27. Proszę określić, jak oceniają Państwo poziom przeszkód/trudności
administracyjnych i proceduralnych stojących przed osobami, które żyją w
nieakceptowanym publicznie związku osób tej samej płci (np. związki nie
zarejestrowane)

1. Ogromne przeszkody/trudności
 2. Duże przeszkody/trudności
 3. Znaczne przeszkody/trudności
 4. Niewielkie przeszkody/trudności
 5. Brak przeszkód/trudności
 Nie wiem
 Nie dotyczy/nieistotne
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28. W moim kraju związki tej samej płci mogą być zatwierdzone lub
uznane: (np. czy ustawodawstwo zezwala na takie związki i uznaje je za
ważne na ich własnych warunkach) (możliwe jest zaznaczenie więcej niż
jednej odpowiedzi).

Na mocy przepisów ogólnych

Na mocy przepisów specjalnych

Inne (np. samorządowe), jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę
sprecyzować poniżej
 Nie wiem
 Nie dotyczy/nieistotne
29. Proszę określić, jak oceniają Państwo, czy władze publiczne oferują taki
sam dostęp do usług publicznych parom tej samej płci, co parom
heteroseksualnym (np. w odniesieniu do uznania partnerów tej samej płci
w szkołach lub szpitalach).

1. Zerowy/niski poziom dostępu

2. Dość niski poziom dostępu
 3.Średni poziom dostępu
 4. Dość wysoki poziom dostępu
 5. Wysoki poziom dostępu
 Nie wiem
 Nie dotyczy/nieistotne
[Odpowiedzi udzielają tylko organizacje pozarządowe:]
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30. Proszę określić, jak oceniają Państwo równość szans lesbijek, gejów i
osób biseksualnych na zdobycie pracy w porównaniu z osobami
heteroseksualnymi (np. czy ujawnienie orientacji seksualnej kandydata
będzie miało negatywny wpływ na zdobycie pracy w porównaniu z
kandydatem heteroseksualnym).
 1. Nierówne szanse
 2. Dość nierówne szanse
 3. Dość równe szanse
 4. Prawie równe szanse
 5. Równe szanse

Nie wiem
 Nie dotyczy/nieistotne

e

Rynek pracy
Jak oceniają Państwo sytuację osób LGBT w odniesieniu do szans na rynku
pracy?
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31. Proszę określić, jak oceniają Państwo równość szans osób
transpłciowych na zdobycie pracy w porównaniu z osobami
heteroseksualnymi (np. czy osoba otwarcie określająca się jako
transpłciowa będzie miała większe trudności w zdobyciu pracy w
porównaniu z innymi).
 1. Nierówne szanse
 2. Dość nierówne szanse
 3. Dość równe szanse
 4. Prawie równe szanse
 5. Równe szanse

Nie wiem
 Nie dotyczy/nieistotne
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Proszę określić, jak oceniają państwo równość szans osób LGBT na rozwój
zawodowy w porównaniu z osobami nienależącymi do społeczności LGBT.
32. Lesbijki
 1. Nierówne szanse
 2. Dość nierówne szanse
 3. Dość równe szanse
 4. Prawie równe szanse
 5. Równe szanse

Nie wiem
 Nie dotyczy/nieistotne
33. Geje
 1. Nierówne szanse
 2. Dość nierówne szanse
 3. Dość równe szanse
 4. Prawie równe szanse
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5. Równe szanse
Nie wiem
Nie dotyczy/nieistotne
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35. Osoby transpłciowe
 1. Nierówne szanse
 2. Dość nierówne szanse
 3. Dość równe szanse
 4. Prawie równe szanse
 5. Równe szanse

Nie wiem
 Nie dotyczy/nieistotne

e

34. Osoby biseksualne
 1. Nierówne szanse
 2. Dość nierówne szanse
 3. Dość równe szanse
 4. Prawie równe szanse
 5. Równe szanse

Nie wiem
 Nie dotyczy/nieistotne
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Proszę określić, jak oceniają państwo poziom równości w zakresie płatności
(wynagrodzenia, łącznie ze świadczeniami oraz świadczeniami partnerskimi) na
rzecz osób LGBT za wykonanie tej samej pracy w porównaniu z osobami
nienależącymi do społeczności LGBT.
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36. Lesbijki
 1. Nierówne płatności

2. Dość nierówne płatności

3. Dość równe płatności

4. Prawie równe płatności

5. Równe płatności

Nie wiem

Nie dotyczy/nieistotne
37. Geje








1. Nierówne płatności
2. Dość nierówne płatności
3. Dość równe płatności
4. Prawie równe płatności
5. Równe płatności
Nie wiem
Nie dotyczy/nieistotne

38. Osoby biseksualne
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1. Nierówne płatności
2. Dość nierówne płatności
3. Dość równe płatności
4. Prawie równe płatności
5. Równe płatności
Nie wiem
Nie dotyczy/nieistotne
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39. Osoby transpłciowe

1. Nierówne płatności

2. Dość nierówne płatności

3. Dość równe płatności

4. Prawie równe płatności

5. Równe płatności

Nie wiem

Nie dotyczy/nieistotne

ni

Azyl i łączenie rodzin
Jak oceniają Państwo sytuację osób LGBT w odniesieniu do azylu i łączenia
rodzin.
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40. Proszę określić, jak oceniają Państwo ogólną świadomość władz
publicznych o osobach LGBT ubiegających się o azyl oraz o parach tej
samej płci starających się o połączenie rodziny.
 1. Zerowy/niski poziom świadomości
 2. Dość niski poziom świadomości
 3. Średni poziom świadomości
 4. Dość wysoki poziom świadomości
 5. Powszechna świadomość
 Nie wiem
 Nie dotyczy/nieistotne
41. Proszę określić, jakie znaczenie władze publiczne przypisują Państwa
zdaniem kwestii osób LGBT ubiegających się o azyl i status uchodźcy.
 1. Nie przypisują żadnego znaczenia
 2. Przypisują niewielkie znaczenie
 3. Przypisują średnie znaczenie
 4. Przypisują dość wysokie znaczenie
 5. Przypisują wysokie znaczenie
 Nie wiem
 Nie dotyczy/nieistotne
[Odpowiedzi na poniższe pytanie udzielają tylko organizacje pozarządowe]
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42. Proszę określić, jak oceniają Państwo znaczenie poświęcenia
szczególnej uwagi we wspólnotach LGBT osobom LGBT ubiegającym się o
azyl oraz parom tej samej płci starającym się o połączenie rodziny.
 1. Nie ma znaczenia
 2. Niewielkie znaczenie
 3. Średnie znaczenie
 4. Duże znaczenie
 5. Bardzo duże znaczenie
 Nie wiem
 Nie dotyczy/nieistotne
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Edukacja
Jak oceniają państwo sytuację osób LGBT w odniesieniu do kwestii
edukacyjnych?
Proszę określić, jak oceniają Państwo poziom akceptacji osób LGBT ze strony
pracowników szkolnych w szkołach na każdym z poniższych poziomów
edukacji:
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43. Kształcenie podstawowe (szkoła podstawa 0-9 lat)
 1. Zerowy/niski poziom akceptacji
 2. Niski poziom akceptacji
 3. Średni poziom akceptacji
 4. Dość wysoki poziom akceptacji
 5. Wysoki poziom akceptacji
 Nie wiem
 Nie dotyczy/nieistotne
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44. Kształcenie średnie (np. gimnazjum)
 1. Zerowy/niski poziom akceptacji
 2. Niski poziom akceptacji
 3. Średni poziom akceptacji
 4. Dość wysoki poziom akceptacji
 5. Wysoki poziom akceptacji

Nie wiem
 Nie dotyczy/nieistotne
45. Kształcenie policealne (kształcenie krótsze: 0,5-2 lata)
 1. Zerowy/niski poziom akceptacji
 2. Niski poziom akceptacji
 3. Średni poziom akceptacji
 4. Dość wysoki poziom akceptacji
 5. Wysoki poziom akceptacji

Nie wiem
 Nie dotyczy/nieistotne
46. Kształcenie wyższe poziom B (kształcenie zawodowe/specjalistyczne: 34 lata)
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1. Zerowy/niski poziom akceptacji
2. Niski poziom akceptacji
3. Średni poziom akceptacji
4. Dość wysoki poziom akceptacji
5. Wysoki poziom akceptacji
Nie wiem
Nie dotyczy/nieistotne
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47. Kształcenie wyższe poziom A (kształcenie lub badania uniwersyteckie:
3-8 lat)
 1. Zerowy/niski poziom akceptacji
 2. Niski poziom akceptacji
 3. Średni poziom akceptacji
 4. Dość wysoki poziom akceptacji
 5. Wysoki poziom akceptacji
 Nie wiem
 Nie dotyczy/nieistotne
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Proszę określić, jak oceniają Państwo poziom akceptacji osób LGBT ze strony
innych uczniów w szkołach na każdym z poniższych poziomów edukacji:
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48. Kształcenie podstawowe (szkoła podstawa 0-9 lat)
 1. Zerowy/niski poziom akceptacji
 2. Niski poziom akceptacji
 3. Średni poziom akceptacji
 4. Dość wysoki poziom akceptacji
 5. Wysoki poziom akceptacji

Nie wiem
 Nie dotyczy/nieistotne
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49. Kształcenie średnie (np. gimnazjum)
 1. Zerowy/niski poziom akceptacji
 2. Niski poziom akceptacji
 3. Średni poziom akceptacji
 4. Dość wysoki poziom akceptacji
 5. Wysoki poziom akceptacji
 Nie wiem
 Nie dotyczy/nieistotne
50. Kształcenie policealne (kształcenie krótsze 0,5-2 lata)
 1. Zerowy/niski poziom akceptacji
 2. Niski poziom akceptacji
 3. Średni poziom akceptacji
 4. Dość wysoki poziom akceptacji
 5. Wysoki poziom akceptacji
 Nie wiem
 Nie dotyczy/nieistotne
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51. Kształcenie wyższe poziom B (kształcenie zawodowe/specjalistyczne 3-4
lata)
 1. Zerowy/niski poziom akceptacji
 2. Niski poziom akceptacji
 3. Średni poziom akceptacji
 4. Dość wysoki poziom akceptacji
 5. Wysoki poziom akceptacji
 Nie wiem
 Nie dotyczy/nieistotne
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52. Kształcenie wyższe poziom A (kształcenie lub badania uniwersyteckie:
3-8 lat)
 1. Zerowy/niski poziom akceptacji
 2. Niski poziom akceptacji
 3. Średni poziom akceptacji
 4. Dość wysoki poziom akceptacji
 5. Wysoki poziom akceptacji
 Nie wiem
 Nie dotyczy/nieistotne
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Proszę określić, w jakim stopniu program nauczania uwzględnia Państwa
zdaniem kwestie związane z LGBT na każdym z następujących poziomów
nauczania.
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53. Kształcenie podstawowe (szkoła podstawa 0-9 lat)
 1. Kwestie nie są uwzględniane
 2. Uwzględniane w niewielkim stopniu
 3. Uwzględniane w średnim stopniu
 4. Uwzględniane w dużym stopniu
 5. Uwzględniane w bardzo dużym stopniu
 Nie wiem
 Nie dotyczy/nieistotne
54. Kształcenie średnie (np. gimnazjum)
 1. Kwestie nie są uwzględniane
 2. Uwzględniane w niewielkim stopniu
 3. Uwzględniane w średnim stopniu
 4. Uwzględniane w dużym stopniu
 5. Uwzględniane w bardzo dużym stopniu
 Nie wiem
 Nie dotyczy/nieistotne
55. Kształcenie policealne (kształcenie krótsze 0,5-2 lata)
 1. Kwestie nie są uwzględniane
 2. Uwzględniane w niewielkim stopniu
 3. Uwzględniane w średnim stopniu
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4. Uwzględniane w dużym stopniu
5. Uwzględniane w bardzo dużym stopniu
Nie wiem
Nie dotyczy/nieistotne
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56. Kształcenie wyższe poziom B (kształcenie zawodowe/specjalistyczne 3-4
lata)
 1. Kwestie nie są uwzględniane
 2. Uwzględniane w niewielkim stopniu
 3. Uwzględniane w średnim stopniu
 4. Uwzględniane w dużym stopniu
 5. Uwzględniane w bardzo dużym stopniu
 Nie wiem
 Nie dotyczy/nieistotne
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57. Kształcenie wyższe poziom A (kształcenie lub badania uniwersyteckie:
3-8 lat)
 1. Kwestie nie są uwzględniane
 2. Uwzględniane w niewielkim stopniu
 3. Uwzględniane w średnim stopniu
 4. Uwzględniane w dużym stopniu
 5. Uwzględniane w bardzo dużym stopniu

Nie wiem
 Nie dotyczy/nieistotne
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Służba zdrowia
Jak oceniają państwo sytuację osób LGBT w odniesieniu do sektora służby
zdrowia?
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58. Proszę określić, jak oceniają Państwo ogólne nastawienie pracowników
służby zdrowia do szczególnych potrzeb związanych z osobami LGBT (np.
lesbijki starające się o sztuczne zapłodnienie lub uznanie partnerów tej
samej płci za krewnych/członków rodziny).
 1. Negatywne nastawienie
 2. Dość negatywne nastawienie
 3. Umiarkowane nastawienie
 4. Dość pozytywne nastawienie
 5. Pozytywne nastawienie
 Nie wiem
 Nie dotyczy/nieistotne
59. Proszę określić, jak oceniają Państwo ogólne nastawienie pracowników
służby zdrowia do gejów zakażonych HIV/AIDS.
 1. Negatywne nastawienie
 2. Dość negatywne nastawienie
 3. Umiarkowane nastawienie
 4. Dość pozytywne nastawienie
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5. Pozytywne nastawienie
Nie wiem
Nie dotyczy/nieistotne
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60. W moim kraju związki o tej samej płci mogą być zatwierdzone lub
uznane: (np. czy religia zezwala na takie związki i uznaje je za ważne na
ich własnych warunkach) (możliwe jest zaznaczenie więcej niż jednej
odpowiedzi).

Religia państwowa w moim kraju

Inne religie w moim kraju

Nie wiem/nieistotne

e

Religia
Jak oceniają Państwo uznanie osób LGBT w ramach głównych religii?

er

Sport
Jak oceniają Państwo sytuację osób LGBT w dziedzinie sportu?

ze

ni

e

ni

ez
w

61. Proszę określić, w jakim stopniu osoby LGBT mogą Państwa zdaniem
być otwarte w kwestii swojej orientacji seksualnej, kiedy uprawiają sport w
prywatnym zakresie.
 1. Brak możliwości
 2. Niewielki poziom możliwości
 3. Średni poziom możliwości
 4. Dość wysoki poziom możliwości
 5. Wysoki poziom możliwości

Nie wiem
 Nie dotyczy/nieistotne
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62. Proszę określić, jak oceniają Państwo poziom akceptacji osób
przyznających się otwarcie do tożsamości LGBT w odniesieniu do
uprawiania sportu.
 1. Zerowy/niski poziom akceptacji
 2. Niski poziom akceptacji
 3. Średni poziom akceptacji
 4. Dość wysoki poziom akceptacji
 5. Wysoki poziom akceptacji

Nie wiem
 Nie dotyczy/nieistotne
Media
Jak oceniają Państwo traktowanie osób LGBT w mediach publicznych
(telewizję, prasę, strony internetowe nadawców publicznych, Internet, itp.)?
63. Proszę określić, jak oceniają Państwo ogólne traktowanie osób LGBT w
mediach.
 1. Negatywne traktowanie
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2. Dość negatywne traktowanie
3. Neutralne traktowanie
4. Dość pozytywne traktowanie
5. Pozytywne traktowanie
Nie wiem
Nie dotyczy/nieistotne
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64. Proszę określić, jak oceniają Państwo tworzenie przez media
stereotypów dotyczących osób LGBT zamiast przedstawienia bardziej
złożonego wizerunku.
 1. Stereotypy są tworzone w dużym stopniu
 2. Stereotypy są tworzone w pewnym stopniu
 3. Równe tworzenie stereotypów i przedstawianie złożonego
wizerunku
 4. Przedstawianie złożonego wizerunku w pewnym stopniu
 5. Przedstawianie złożonego wizerunku

Nie wiem
 Nie dotyczy/nieistotne
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Kwestie dotyczące osób transpłciowych
Jak oceniają Państwo sytuację osób transpłciowych?
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65. Proszę określić, jak oceniają Państwo ogólną świadomość społeczeństwa
w odniesieniu do osób transpłciowych
 1. Zerowy/niski poziom świadomości
 2. Dość niski poziom świadomości
 3. Średni poziom świadomości
 4. Dość wysoki poziom świadomości
 5. Powszechna świadomość

Nie wiem
 Nie dotyczy/nieistotne
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66. Proszę określić, jak oceniają Państwo świadomość władz publicznych w
odniesieniu do osób transpłciowych
 1. Zerowy/niski poziom świadomości
 2. Dość niski poziom świadomości
 3. Średni poziom świadomości
 4. Dość wysoki poziom świadomości
 5. Powszechna świadomość

Nie wiem
Nie dotyczy/nieistotne
67. Proszę określić, jakie znaczenie ma poświęcenie przez władze publiczne
szczególnej uwagi osobom transpłciowym w odniesieniu do ryzyka
wykluczenia społecznego
 1. Nie ma znaczenia
 2. Niewielkie znaczenie
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3. Średnie znaczenie
4. Duże znaczenie
5. Bardzo duże znaczenie
Nie wiem
Nie dotyczy/nieistotne
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68. Proszę określić, jak oceniają Państwo poziom dyskryminacji wobec
osób transpłciowych w obrębie społeczności LGBT
 1. Wysoki poziom
 2. Dość wysoki poziom
 3. Średni poziom
 4. Dość niski poziom
 5. Zerowy/niski poziom

Nie wiem
 Nie dotyczy/nieistotne
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69. Proszę określić, jak oceniają Państwo stopień uwzględnienia
społeczności transpłciowej jako odrębnej podgrupy w działalności Państwa
organizacji.
 1. Brak uwzględnienia
 2. W niewielkim stopniu
 3. W pewnym stopniu
 4. W znacznym stopniu
 5. W bardzo dużym stopniu

Nie wiem
 Nie dotyczy/nieistotne
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O działalności Państwa organizacji w zakresie homofobii i dyskryminacji
Część ta ma na celu umożliwienie nam zgromadzenia danych dotyczących
prowadzonej w Europie działalności w zakresie homofobii i dyskryminacji ze
względu na orientację seksualną.
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70. Czy Państwa organizacja jest w posiadaniu jakichkolwiek pisemnych
relacji, przeglądów lub sprawozdań dotyczących bieżącej sytuacji w
odniesieniu do osób LGBT?

Tak

Nie

Nie wiem
 Nie dotyczy/nieistotne
71. Proszę określić, jakie dziedziny zostały uwzględnione w pisemnych
relacjach

Opinia publiczna

Rynek pracy

Mniejszości etniczne

Kwestie rodzinne i społeczne

Wolność zgromadzeń
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Prawo karne
Przestępstwa z nienawiści
Edukacja
Służba zdrowia
Sport
Media
Kwestie dotyczące osób transpłciowych
Inne (proszę wpisać inne właściwe dziedziny)
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72. Jeżeli istnieje taka możliwość, proszę podać niektóre z tytułów tych
relacji, przeglądów lub sprawozdań dotyczących wymienionych dziedzin.

Miejsce na wpisanie tekstu
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73. Jeżeli dysponują Państwo przykładami dobrej praktyki w Państwa
organizacji lub stosowanymi przez Państwa organizację, proszę przytoczyć
je poniżej (np. kształcenie urzędników w zakresie kwestii mniejszościowych
lub inicjatywy antydyskryminacyjne, w tym dotyczące orientacji
seksualnej). Jeżeli nie mają Państwo żadnych uwag, proszę pozostawić
puste miejsce.

Miejsce na wpisanie tekstu
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74. Jeżeli mają Państwo dalsze uwagi w kwestii dyskryminacji wobec osób
LGBT, istotne w szczególności dla Państwa kraju, proszę przedstawić je
poniżej. Jeżeli nie mają Państwo żadnych uwag, proszę pozostawić puste
miejsce.

Miejsce na wpisanie tekstu
[Odpowiedzi udzielają tylko organizacje pozarządowe i organy ds. równości]
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75. Instytut DIHR i firma COWI chciałyby odwiedzić Państwa organizację
w marcu/kwietniu. Jeżeli chcą Państwo poruszyć i omówić określone
kwestie, proszę podać je poniżej.

Miejsce na wpisanie tekstu
76. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek dalsze uwagi, proszę podać je poniżej.

Miejsce na wpisanie tekstu
Proszę kliknąć przycisk „dalej” w celu zapisania odpowiedzi i zamknięcia
ankiety.
Dziękujemy za Państwa wkład w badanie.
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