er
en
ý

ne
bo
l

ov

Homofóbia a diskriminácia na základe
sexuálnej orientácie a rodovej identity
v členských štátoch EÚ
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Časť II: Sociálna situácia

VYHLÁSENIE: Údaje a informácie nachádzajúce sa v tejto správe poskytli COWI
a Dánsky inštitút pre ľudské práva. Za závery a stanoviská je zodpovedná
agentúra FRA.
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Odmietnutie zodpovednosti:
V prípade otázok týkajúcich sa tohto prekladu si
preštudujte anglickú verziu, ktorá je pôvodnou a oficiálnou
verziou tohto dokumentu.

Viac informácií o Európskej únii sa nachádza na internete (http://europa.eu).
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FRA – Agentúra Európskej únie pre základné práva
Schwarzenbergplatz 11 – 1040 Viedeň – Rakúsko
Tel. +43 158030-0 – Fax +43 158030-699
info@fra.europa.eu – fra.europa.eu

Pr

TK-30-09-002-SK-N

© Agentúra Európskej únie pre základné práva, 2009

Reprodukcia je povolená pod podmienkou uvedenia zdroja, s výnimkou komerčných účelov.

2

Predslov
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Na Valnom zhromaždení OSN odznelo 18. decembra 2008 dôrazné vyhlásenie,
ktoré vypracovalo Francúzsko a Holandsko v mene Európskej únie a
podporilo šesťdesiatšesť krajín zo všetkých regiónov. Vyzýva sa v nej k
celosvetovej dekriminalizácii homosexuality a odsudzuje porušovanie ľudských
práv na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity.

ov

V Európskej únii sa podľa článku 13 Zmluvy o ES zakazuje akákoľvek
diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a Charta základných práv EÚ je
prvou medzinárodnou chartou ľudských práv, v ktorej sa výslovne uvádza
pojem „sexuálna orientácia“. Z právnej štúdie, ktorú sme uverejnili v júni 2008,
vyplýva, že 18 členských štátov EÚ už zabezpečuje komplexnú ochranu proti
diskriminácii na základe sexuálnej orientácie, pričom v júli 2008 Európska
komisia navrhla v rámci celej EÚ rozsiahlejšiu ochranu proti diskriminácii
z akéhokoľvek dôvodu.
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Sociálna situácia je však znepokojivá. V posledných rokoch rad podujatí
v členských štátoch EÚ, ako napríklad zákaz slávnostných pochodov hrdosti,
nenávistné prejavy politikov a netolerantné vyhlásenia náboženských
predstaviteľov vysielajú alarmujúce signály a podnecujú nové diskusie
o rozsahu homofóbie a diskriminácie proti lesbám, gejom, bisexuálom,
transsexuálom a transgenderom v Európskej únii. Tieto udalosti viedli
Európsky parlament k tomu, aby v roku 2005 prijal uznesenie odsudzujúce
homofóbiu a diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie.
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O dva roky neskôr v lete 2007 Európsky parlament požiadal novozriadenú
agentúru pre základné práva, aby vypracovala podrobnú porovnávaciu správu
vzťahujúcu sa všetky členské štáty EÚ o situácii týkajúcej sa homofóbie
a diskriminácie na základe sexuálnej orientácie. Na základe toho v rokoch 2007
a 2008 agentúra realizovala rozsiahly výskumný projekt v právnej a sociálnej
oblasti.
Táto podrobná správa pozostávajúca z dvoch častí, právnej a sociálnej analýzy
sa predkladá Európskemu parlamentu a jeho výboru pre občianske slobody,
spravodlivosť a vnútorné veci ako dôkazný materiál opodstatňujúci opatrenia,
ktoré je potrebné prijať v záujme dodržiavania, ochrany a podpory základných
práv osôb zo skupiny LGBT v rámci EÚ.
Sociálna analýza uvedená v tejto publikácii vychádza z údajov a kontextových
informácií nachádzajúcich sa v národných správach jednotlivých členských
štátov EÚ. Jedinečný materiál sa získal prostredníctvom rozhovorov v teréne
s mimovládnymi organizáciami LGBT, orgánmi pre otázky rovnosti
a verejnými orgánmi vo všetkých členských štátoch a prostredníctvom
prieskumného dotazníka zainteresovaných strán. Tieto nové údaje v
kombinácii s dôkladným preskúmaním existujúcich vedeckých štúdií a
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prieskumami Eurobarometra tvoria druhú časť našej správy, komplexnú
sociálnu analýzu, ktorá dopĺňa právnu analýzu agentúry FRA uverejnenú v júni
2008.
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Z tejto práce vyplýva, že súčasná situácia v oblasti ľudských práv v prípade
lesieb, gejov, bisexuálov, transsexuálov a transgenderov nie je uspokojivá.
Mnoho osôb zo skupiny LGBT sa stretáva s diskrimináciou, šikanovaním
a obťažovaním a zároveň, čo vyvoláva väčšie obavy, zistili sa aj prípady
fyzických útokov: V školách sa používajú pre gejov a lesby hanlivé slová. Na
pracovisku môže každodenne dochádzať k obťažovaniu. Vo vzťahoch
nezriedka chýba možnosť vzájomného zabezpečenia ako plnoprávnych
partnerov. V domovoch dôchodcov zriedka bývajú informovaní o potrebách
osôb zo skupiny LGBT. Za týchto podmienok sa „neviditeľnosť“ stáva
stratégiou prežitia. V Európskej únii, ktorá sa zakladá na zásadách rovnakého
zaobchádzania a nediskriminácie, je to neakceptovateľné.
Čo je potrebné urobiť?
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Na účinný boj proti porušovaniu ľudských práv je v prvom rade potrebná silná
politická angažovanosť za presadzovanie zásad rovnakého zaobchádzania
a nediskriminácie. Politickí predstavitelia na úrovni EÚ a národnej úrovni
musia zaujať zásadný postoj proti homofóbii a diskriminácii osôb zo skupiny
LGBT a transgenderov a týmto spôsobom prispievať k pozitívnej zmene
verejných postojov a správania.
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Po druhé, treba dobre poznať situáciu vychádzajúc z podrobných údajov, na
základe ktorých sa pripravia na politiky a opatrenia založené dôkazoch. Tento
prieskum predstavuje dôležitý pozitívny krok v tomto smere. Ešte stále je však
potrebné, aby orgány zodpovedné za rovnosť a iné špecializované orgány v
mnohých členských štátoch vypracovali mechanizmy zberu údajov,
podporovali vedecký výskum a aktívne podporovali osoby zo skupiny LGBT,
aby predstúpili a podali sťažnosti na prípady diskriminácie.
Stanoviská uvedené v tejto správe poskytujú inštitúciám EÚ a členským štátom
potrebnú podporu a poznatky, ako sa vyžaduje v našom nariadení, aby im
pomohli pri prijímaní opatrení alebo rozhodovaní v ich príslušných oblastiach
právomoci na účely zabezpečenia úplného dodržiavania základných práv.
Na záver by som sa chcel poďakovať za vykonanú prácu zamestnancom
agentúry, Caroline Osanderovej, projektovej manažérke z Dánskeho inštitútu
pre ľudské práva a projektovému manažérovi Mikaelovi Kellerovi a
konzultantovi Madsovi Tedovi Drud-Jensenovi zo spoločnosti COWI.
Morten Kjaerum
riaditeľ Agentúry Európskej únie pre základné práva
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Zásada rovnakého zaobchádzania predstavuje základnú hodnotu Európskej
únie. Charta základných práv Európskej únie je prvým medzinárodným
nástrojom v oblasti ľudských práv, v ktorom sa v článku 21 ods. 1 výslovne
zakazuje diskriminácia na základe „sexuálnej orientácie“:

ov

„Zakazuje sa akákoľvek diskriminácia najmä z dôvodu pohlavia, rasy, farby
pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka,
náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k
národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo
sexuálnej orientácie“.
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Do prijatia Amsterdamskej zmluvy sa právne opatrenia EÚ v tejto oblasti
zameriavali na prevenciu diskriminácie na základe národnej príslušnosti a
pohlavia. Článkom 13 Amsterdamskej zmluvy sa Spoločenstvu udelili nové
právomoci na boj s diskrimináciou založenou na pohlaví, rasovom alebo
etnickom pôvode, náboženskom vyznaní alebo viere, zdravotnom postihnutí,
veku alebo sexuálnej orientácii. Následne boli schválené dve nové smernice ES
v oblasti antidiskriminácie: smernica o rasovej rovnosti a smernica
o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní. Ochranu proti diskriminácii na
základe sexuálnej orientácie poskytuje len smernica o rovnakom zaobchádzaní
v zamestnaní v oblasti zamestnania a práce.
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V júni 2007 Európsky parlament požiadal Agentúru pre základné práva, aby
vypracovala podrobnú porovnávaciu správu o situácii týkajúcej sa homofóbie
a diskriminácie založenej na sexuálnej orientácii v členských štátoch
Európskej únie s cieľom pomôcť Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť
a vnútorné veci Európskeho parlamentu pri rokovaní o potrebe smernice
pokrývajúcej všetky formy diskriminácie uvedené v článku 13 Zmluvy o ES
pre všetky sektory uvedené v smernici o rasovej rovnosti č. 2000/43/ES.
Týmito sektormi sú vzdelávanie, sociálne zabezpečenie, zdravotná starostlivosť
a prístup k tovarom a službám.
Na základe toho agentúra pripravila a v decembri 2007 začala dôležitý projekt
pozostávajúci na základe jej sociálno-právnej interdisciplinárnej metodiky z
dvoch častí. Prvá časť uverejnená v júni 2008 obsahuje podrobnú porovnávaciu
právnu analýzu situácie v členských štátoch Európskej únie. Porovnávajúca
právna analýza vychádza z 27 vnútroštátnych právnych štúdií pokrývajúcich
všetky členské štáty EÚ a vypracovaných na základe podrobného usmernenia,
ktoré poskytla agentúra FRA. Druhá časť, ktorou je táto publikácia, je
podrobnou porovnávajúcou sociálnou analýzou založenou na dostupných
údajoch z celej Európskej únie, ako aj výskumu v teréne pozostávajúceho z
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rozhovorov a diskusií pri okrúhlom stole s príslušnými hlavnými aktérmi,
ktorý uskutočnil Dánsky inštitút pre ľudské práva (DIHR) a medzinárodná
konzultačná firma COWI.

1. Hlavné zistenia
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Prísne vymedzený zoznam tém v tejto správe by mal zahŕňať
„homofóbiu, transfóbiu a diskrimináciu na základe sexuálnej
orientácie, rodovej identity a rodového prejavu“. Definícia
všetkých týchto pojmov sa uvádza v časti „Vysvetlenie pojmov”
v oddiele „Úvod a pojmy“. V prípade potreby sa kvôli presnosti
budú všetky tieto pojmy používať neskrátene. Z dôvodu
jednoduchosti štýlu sa však v jednotlivých častiach správy budú
všetky tieto oblasti jednoducho pokladať za implicitné pod
hlavičkami „homofóbia“ a „diskriminácia na základe sexuálnej
orientácie“. Na zahrnutie týchto ďalších oblastí sa tiež niekedy
bude používať pojem „homofóbia a súvisiace témy“.
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Súčasná sociálna situácia lesieb, gejov, bisexuálov, transsexuálov
a transgenderov (LGBT) je v Európskej únii problematická. Lesby, gejovia,
bisexuáli, transsexuáli a transgenderi čelia v celej EÚ diskriminácii,
šikanovaniu a obťažovaniu. Často je to formou ponižujúcich výrokov, nadávok
a urážok alebo vulgárnych rečí a, čo je znepokojivejšie, verbálnych a fyzických
útokov. Ako vyplýva z výsledkov prieskumu Eurobarometra o diskriminácii
uverejneného v júli 2008, v priemere viac ako polovica občanov EÚ považuje
diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie za rozšírenú vo svojej krajine.
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Z nášho vyšetrovania tiež vyplýva, že osoby zo skupiny LGBT čelia vo svojom
každodennom živote homofóbii, neracionálnej obave a averzii na základe
predsudkov k homosexualite a k lesbám, gejom a bisexuálom. Transgenderi
čelia obdobným spôsobom transfóbii.
Diskriminácia, homofóbia a transfóbia ovplyvňujú životy a voľby osôb zo
skupiny LGBT vo všetkých oblastiach spoločenského života. Od skorej
mladosti hanlivé slová, ktoré sa používajú v školách pre gejov a lesby, ich učia
tomu, aby sa nezviditeľňovali. Na pracoviskách často čelia obťažovaniu
a diskriminácii. V mnohých krajinách nemôžu uzatvoriť vzťah ako zákonní
partneri. V médiách sa len zriedkavo uvádza pozitívna prezentácia osôb zo
skupiny LGBT. V prípade potreby ošetrenia pre seba alebo svojho partnera,
váhajú s prezradením svojej orientácie v prostredí, kde sa heterosexualita
pokladá za samozrejmú. V domovoch dôchodcov sa pre ich potreby zriedkavo
nachádza pochopenie a nie sú o nich informovaní. A keď sú v postavení
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utečencov žiadajúcich o azyl pred prenasledovaním v tretích krajinách na
základe svojej sexuálnej orientácie alebo rodovej identity, často sa im neverí,
alebo, ešte horšie, ich žiadosť sa jednoducho zamietne, dokonca aj vtedy, keď
sa v krajine, odkiaľ ušli, homosexualita pokladá za zločin.
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Obavy z diskriminácie, homofóbie a transfóbie prispievajú k tzv. neviditeľnosti
osôb zo skupiny LGBT v mnohých častiach Európy a v mnohých
spoločenských prostrediach. Osoby zo skupiny LGBT si často osvojujú tzv.
neviditeľnosť ako „stratégiu prežitia“, pretože sa obávajú rizika, že budú
vystavení diskriminácii. Prispieva to k pomerne malému množstvu sťažností na
diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie, rodovej identity alebo rodového
prejavu v rámci EÚ v porovnaní so sťažnosťami na diskrimináciu na základe
iných dôvodov.
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Niektoré rozdiely medzi členskými štátmi
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V mnohých členských štátoch bránia uplatňovaniu základného práva slobody
zhromažďovania verejné orgány alebo útoky „protidemonštrantov“. Takéto
incidenty boli hlásené v piatich členských štátoch (Bulharsko, Estónsko,
Lotyšsko, Poľsko a Rumunsko). Okrem toho v týchto a ďalších šiestich
členských štátoch (Bulharsko, Česká republika, Cyprus, Maďarsko, Malta
a Taliansko) sa výzvy na zlepšenie práv osôb zo skupiny LGBT konštante
stretávajú s negatívnymi reakciami zo strany niektorých politikov
a predstaviteľov náboženských inštitúcií a skupín.
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Na druhej strane v iných členských štátoch sa na slávnostných podujatiach
hrdosti organizácií LGBT zúčastnili vládni ministri, politické strany a v
niektorých prípadoch náboženské organizácie: v Holandsku sa v roku 2008
zúčastnili na amsterdamskom slávnostnom podujatí „Canal Pride“ traja vládni
ministri zastupujúci vládu a primátor Amsterdamu. V Rakúsku k 120 000
účastníkom slávnostného podujatia v roku 2008 patrili orgány pre otázky
rovnosti mesta Viedeň. Vo Švédsku minister pre záležitosti EÚ otvoril
„Stockholm EuroPride 2008“ s viac ako 80 000 účastníkmi, ku ktorým patrila
aj luteránska cirkev krajiny. V Španielsku sa na podujatí „Madrid Pride 2008“
zúčastnil minister pre otázky rovnosti a státisíce účastníkov z celej Európy. Vo
Francúzsku sa v roku 2008 pripojilo viac ako pol milióna ľudí k parížskemu
podujatiu „Gay Pride“ vrátane parížskeho primátora.
Ďalšia otázka, ktorá sa už analyzovala v právnej štúdii agentúry FRA, sa týka
rozdielov medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o partnerské práva. Štrnásť
členských štátov (Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Grécko, Írsko, Litva, Lotyšsko,
Maďarsko, 1 Malta, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko a Taliansko)
neposkytuje osobám zo skupiny LGBT žiadne partnerské práva, ale v troch
členských štátoch (Belgicko, Holandsko a Španielsko) majú páry rovnakého
1

Maďarsko zaviedlo zákon umožňujúci registráciu párov rovnakého pohlavia, maďarský
Ústavný súd ho však v decembri 2008 zamietol.
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pohlavia plné manželské práva. V prípade chýbajúcich partnerských práv
nemajú páry rovnakého pohlavia prístup k mnohým právam a výhodám, ktoré
majú k dispozícii páry opačného pohlavia.
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Medzi členskými štátmi EÚ panujú veľké rozdiely aj v súvislosti s verejnou
mienkou týkajúcou sa osôb a problematiky skupiny LGBT. Napríklad v rámci
prieskumu Eurobarometra o diskriminácii v roku 2006 sa zistilo, že väčšina
populácie v Holandsku (82 %), Švédsku (71 %) a Dánsku (69 %) súhlasila so
sobášmi párov rovnakého pohlavia, avšak v Rumunsku (11 %), Lotyšsku
(12 %) a na Cypre (14 %) to bola len veľmi malá časť. Podobne zatiaľ čo
v Holandsku sa 91 % populácie cítilo príjemne s homosexuálnou osobou ako
susedom, v Rumunsko bolo rovnakého názoru len 36 %. Pri prieskume
Eurobarometra o diskriminácii v roku 2008, ktorom sa používala desaťbodová
„stupnica pocitu príjemnosti“’, sa dospelo k podobným výsledkom: švédski
(9,5), holandskí a dánski respondenti (9,3) sa cítili najviac „príjemne“ pri
myšlienke mať za suseda homosexuálnu osobu, omnoho menšia miera „pocitu
príjemnosti“ sa však zaznamenala v Bulharsku (5,3), Lotyšsku (5,5) a Litve
(6,1).
Niektoré rozdiely medzi členskými štátmi
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Je potrebné spomenúť aj rozdiely v rámci členských štátov, ktoré vyplynuli z
prieskumu Eurobarometra. Týkajú sa: (1) osôb s negatívnymi postojmi
k osobám zo skupiny LGBT (napríklad viac starších ľudí ako mladých, viac
mužov ako žien, viac s nižším vzdelaním ako vyšším); (2) situácií, v ktorých sa
obvykle na osoby zo skupiny LGBT nazerá negatívnejšie (napríklad pri
starostlivosti o deti alebo vyučovaní, alebo keď blízki príbuzní majú
nepriateľskejšie reakcie ako priatelia alebo lekári) a (3) osôb, ktoré sa častejšie
stretávajú s trestnou činnosťou motivovanou nenávisťou a šikanovaním (napr.
mladí ľudia častejšie ako starší).
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Postoje voči osobám zo skupiny LGBT
Podľa prieskumu Eurobarometra sa postoje voči osobám zo skupiny LGBT
v jednotlivých členských štátoch výrazne odlišujú v závislosti od súvislostí, v
ktorých sa osoby zo skupiny LGBT prezentujú. Najpozitívnejšie výsledky sa
dosahujú pri otázke, či ľudia chcú mať homosexuálnu osobu za suseda.
Najnegatívnejšie výsledky sa objavujú pri otázke, či by sa homosexuálnym
osobám malo povoliť adoptovať si deti.
V krajinách so silnou legislatívou na ochranu práv osôb zo skupiny LGB
vrátane práva na zákonné partnerstvo bývajú všeobecné postoje voči osobám zo
skupiny LGB pozitívnejšie.
Postoje voči transgenderom sú výrazne negatívnejšie ako voči lesbám, gejom
a bisexuálom.
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Trestná činnosť motivovaná nenávisťou a nenávistný prejav
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Homofóbna trestná činnosť motivovaná nenávisťou postihuje osoby zo skupiny
LGBT rôznymi spôsobmi. Verbálna agresia je najčastejším typom incidentov
motivovaných nenávisťou a obvykle k nej dochádza na verejných miestach.
Mladí ľudia sú viac vystavení útokom ako iné vekové skupiny (vrátane
šikanovania na škole), pričom v súkromnom prostredí sú lesbické a bisexuálne
ženy náchylnejšie k sexuálnym útokom ako homosexuálni alebo bisexuálni
muži. Páchateľmi bývajú obvykle mladí muži v skupinách. V posledných
rokoch došlo k niekoľkým prípadom smrteľných útokov na transgenderov.

ek
la
d
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ov

Nedostatočné oznamovanie je základnou črtou homofóbnej a transfóbnej
trestnej činnosti podobne ako pri iných formách trestnej činnosti motivovanej
nenávisťou. Väčšine členských štátov chýbajú potrebné nástroje na
oznamovanie takýchto incidentov polícii, ako napríklad formuláre na podanie
vlastného oznámenia alebo podanie oznámenia treťou stranou
a sprostredkované oznámenie. Príslušníci polície vo väčšine členských štátov
nie sú primerane vyškolení na odhaľovanie a riešenie trestných činov z
nenávisti. Nedostatočné oznamovanie sa vysvetľuje aj neochotou väčšiny osôb
zo skupiny LGBT prezradiť svoju sexuálnu identitu často kvôli tomu, že
orgány nie sú vnímavé k ich situácii alebo nie sú vyškolené na riešenie
takýchto incidentov a pomoc obetiam. Nedostatočné oznamovanie je vážnym
problémom, pretože výsledkom sú oficiálne čísla, ktoré neodhaľujú skutočný
rozsah problému. Okrem toho v rámci EÚ sa málo skúmajú počty, charakter,
páchatelia alebo obete homofóbnych alebo transfóbnych trestných činov
z nenávisti.
V niektorých členských štátoch sú problémom útoky na miesta konania
stretnutí skupiny LGBT. Priestory mimovládnych organizácií LGBT sa
vandalsky ničia a iné miesta ich stretnutí sa podpaľujú, prípadne ich klienti
bývajú obťažovaní alebo napádaní.

Pr

K nenávistným prejavom voči osobám zo skupiny osôb LGBT dochádza okrem
iného v politických diskusiách týkajúcich sa práv takýchto osôb alebo na
protidemonštráciách na verejných podujatiach skupiny LGBT, akým je
napríklad podujatie „Pride“. V médiách sa objavujú homofóbne vyhlásenia
politických a náboženských činiteľov. V týchto vyhláseniach sa osoby zo
skupiny LGBT často vykresľujú ako neprirodzené, narušené, deviantné,
spojené s trestnou činnosťou, nemorálne alebo destabilizujúce spoločnosť.
Internet ako platforma pre uverejňovanie nenávistných prejavov je oblasťou,
ktorá si zasluhuje osobitnú pozornosť. Pri výskume v teréne mimovládne
organizácie LGBT a národné orgány pre otázky rovnosti poukazovali na to, že
charakter internetu spôsobuje, že je ťažké vypátrať alebo potrestať páchateľov.
Sloboda zhromažďovania
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Osoby zo skupiny LGBT si uplatňujú svoje právo zhromažďovať sa v boji proti
homofóbii a kampaniach za práva osôb zo skupiny LGBT – obzvlášť na
slávnostných pochodoch hrdosti alebo podobných zhromaždeniach
a podujatiach. V posledných rokoch boli problémom zákazy alebo
administratívne prekážky organizovaniu zákonných, mierumilovných
demonštrácií LGBT v Estónsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku, Rumunsku
a Bulharsku, aj keď okrem Litvy sa potom mimovládnym organizáciám LGBT
podarilo uskutočniť podujatia v týchto členských štátoch.

ov

V niektorých členských štátoch verejné orgány nedokázali alebo nechceli
zaistiť bezpečnosť účastníkov pri demonštráciách osôb zo skupiny LGBT pred
útokmi protidemonštrantov. V posledných piatich rokoch sa takéto útoky
uskutočnili vo Švédsku, Estónsku, Lotyšsku, Poľsku, Českej republike,
Maďarsku, Taliansku, Rumunsku a Bulharsku. Tieto incidenty často
sprevádzajú homofóbne verejné vyhlásenia alebo nenávistné prejavy.

Trh práce

ne
bo
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V niektorých členských štátoch sa mimovládne organizácie LGBT stretávajú s
problémami pri prenájme priestorov na politické alebo kultúrne aktivity a
organizátori verejných diskusií o skupine LGBT čelili problémom v prístupe k
miestam konania kultúrnych a politických akcií.

Pr

ek
la
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Neviditeľnosť osôb zo skupiny LGBT a pomerne malá úroveň zaznamenaných
sťažností spôsobuje, že sa ťažko dá zmerať skutočný rozsah homofóbie,
transfóbie a diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity.
Čiastočne je tento jav možné vysvetliť všeobecným nedostatočným povedomím
o právach spojeným s neochotou osôb zo skupiny LGBT priznať svoju
sexuálnu orientáciu, rodovú identitu alebo rodové vyjadrenie na verejnom
súdnom konaní. Z výskumu a správ mimovládnych organizácií však vyplýva,
že osoby zo skupiny LGBT sa v práci často stretávajú z rôznymi formami
homofóbie a diskriminácie: priama diskriminácia, obťažovanie, šikanovanie,
zosmiešňovanie a „nezapadnutie“ do spoločnosti.
Mnohé pracoviská sa pokladajú za nie „bezpečné“ pre zamestnancov zo
skupiny LGBT. Aj keď sa údaje v jednotlivých krajinách odlišujú, štúdie
a rozhovory v rámci výskumu v teréne dokazujú, že väčšina osôb zo skupiny
LGBT sa spravidla zdráha prezradiť svoju sexuálnu orientáciu na pracovisku.
Všetky tieto faktory ako minulé negatívne skúsenosti, obava pred
diskrimináciou, riziko prepustenia a kvalita pracovného prostredia zohrávajú
úlohu pri rozhodovaní osôb zo skupiny LGBT, či sa otvorene prihlásia k svojej
orientácii a existujú dôkazy, že skrývanie sexuálnej orientácie môže negatívne
vplývať na zdravie a pohodu zamestnancov zo skupiny LGBT.
Existencia rovnakého zaobchádzania a rôznorodé politiky na pracovisku
a rozhodujúca úloha manažmentu pri realizovaní týchto politík určujú, či osoby
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zo skupiny LGBT budú považovať svoje pracovné prostredie za bezpečné
a inkluzívne. Z dôkazov vyplýva, že platné právne predpisy o rovnakom
zaobchádzaní v zamestnaní umožňujú, aby sa osoby zo skupiny LGBT
v prípade diskriminácie oficiálne sťažovali.
Vzdelávanie

er
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V celej EÚ sú zaznamenané prípady šikanovania a obťažovania osôb zo
skupiny LGBT vo vzdelávacích zariadeniach. Bežné sú verbálne prejavy
homofóbie a transfóbie a slovo homosexuál sa obvykle používa hanlivým
spôsobom.

ne
bo
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Šikanovanie a obťažovanie majú závažné dôsledky pre mladé osoby zo skupiny
LGBT a ovplyvňuje ich výkony a pohodu v škole. Takéto skúsenosti môžu
viesť k sociálnej marginalizácii, zlému zdravotnému stavu alebo odchodu zo
školy. Súčasný výskum a rozhovory s mimovládnymi organizáciami LGBT
dokazujú, že školské úrady v rámci EÚ venujú malú pozornosť homofóbii
a šikanovaniu osôb zo skupiny LGBT. Z výskumu tiež vyplýva, že učiteľom
chýbajú informácie, stimuly, zručnosti a nástroje na rozpoznanie a riešenie
takýchto problémov.
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Nedostatok uznania, prezentácie a pozitívnych obrazov osôb zo skupiny LGBT
vo vzdelávaní vo väčšine členských štátov EÚ je ďalším aspektom, na ktorý
poukázali mimovládne organizácie, pretože prispieva k nedostatočnej
informovanosti, citlivosti a porozumeniu, čo podporuje spoločenskú izoláciu
študentov zo skupiny LGBT. Učitelia sa len zriedka školia o problematike
sexuálnej identity a orientácie a zriedka bývajú pripravení alebo inklinujú
k diskusiám na túto tému.
Zdravotníctvo

Pr

Z niektorých dôkazov z výskumu vyplýva, že osoby zo skupiny LGBT sa
stretávajú s diskrimináciou v oblasti zdravotnej starostlivosti. Medzi negatívne
skúsenosti patrí označenie ich sexuálnej orientácie za poruchu alebo chorobu.
Skutočný rozsah diskriminácie voči osobám zo skupiny LGBT sa však zložito
stanovuje, pretože obvykle taja svoju sexuálnu orientáciu.
V rámci štúdii a rozhovorov v teréne sa zistili pozitívne i negatívne reakcie zo
strany zdravotníckeho personálu, keď osoba zo skupiny LGBT prezradila svoju
sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. Negatívne postoje voči osobám zo
skupiny LGBT alebo vnímané riziko, že sa stretnú s takýmito postojmi, môže
niektoré osoby zo skupiny LGBT viesť k tomu, že sa budú vyhýbať
zdravotníckej starostlivosti.
Okrem toho veľké obavy vyvoláva všeobecný zdravotný stav osôb zo skupiny
LGBT. Súčasný výskum dáva do vzájomného súvisu homofóbiu, transfóbiu,
obťažovanie alebo marginalizáciu so všeobecne slabším psychickým
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a fyzickým zdravím osôb zo skupiny LGBT. Mimovládne organizácie LGBT
a verejné orgány, s ktorými sa uskutočnili rozhovory uviedli, že u osôb zo
skupiny LGBT je vyššia miera zlého psychického zdravia, samovrážd
a závislosti od návykových látok.
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A napokon nedostatočné uznanie partnerov rovnakého pohlavia ako
„najbližšieho príbuzného“ spôsobuje ťažkosti pri prístupe k informáciám
a rozhodovaní o partnerovom zdraví a liečbe a tiež aj pri návštevách
v nemocnici.
Náboženské inštitúcie

ne
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Reakcie náboženských inštitúcií voči osobám zo skupiny LGBT a ich právam
sú veľmi odlišné. V niektorých členských štátoch sa predstavitelia cirkví
aktívne zúčastňujú politických diskusií týkajúcich sa práv osôb zo skupiny
LGBT, pričom často mobilizujú a lobujú proti prijatiu takýchto práv.
V niektorých prípadoch náboženské skupiny agitovali proti podujatiam skupiny
LGBT. Náboženské inštitúcie ako zamestnávatelia príležitostne použili v
prípade zamestnancov zo skupiny LGBT výnimky z antidiskriminačných
právnych predpisov.
Na druhej strane existujú aj príklady náboženských inštitúcií a organizácií,
ktoré komunikujú s osobami zo skupiny LGBT.
Šport
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Homofóbia sa vyskytuje v súvislosti so športom a v tejto oblasti sa objavujú
významné problémy v prípade otvoreného hlásenia sa k príslušnosti ku
skupine LGBT v športe. Homofóbia sa prejavuje rôznymi spôsobmi tak
v kultúre fanúšikov, ako aj medzi športovcami a pri homofóbnom prejave
používanom na zosmiešnenie súperov alebo rozhodcov.

Pr

Hlavným zistením v oblasti športu je to, že osoby zo skupiny LGBT sa
nedostatočne zviditeľňujú. Osoby zo skupiny LGBT sa vnímajú tak, že majú
málo možností na to, aby boli „out“ (priznali sa k svojej orientácii) v športoch,
pretože hrozí riziko obťažovania, homofóbie alebo odmietnutia zo strany
kolegov z klubu.
Mimovládne organizácie LGBT v Španielsku a Spojenom kráľovstve
upozorňujú, že športové združenia sa len v malej miere zameriavajú na
zaradenie homofóbie do antidiskriminačného programu, hlavne v porovnaní
s úsilím v boji proti rasizmu v športe.
Médiá
V niektorých členských štátoch sa ešte stále vyskytujú prípady homofóbneho
prejavu v médiách, pričom homosexualita sa v rozličnej miere stále považuje za
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tabu. V rámci EÚ sa osoby zo skupiny LGBT málo zviditeľňujú v médiách,
hoci homosexuálni muži sa viac zviditeľňujú ako lesby alebo transgenderi.
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Osoby zo skupiny LGBT podliehajú rôznym formám mediálnej stereotypizácie.
Používanie poloerotických ilustrácií pri článkoch týkajúcich sa tém
významných tém pre osoby zo skupiny LGBT prispievajú k predsudkom
a posilňujú myšlienku, že sexuálna orientácia je iba o sexuálnej aktivite
a preferenciách. Novinári v EÚ by len získali z lepšieho pochopenia
problematiky skupiny LGBT pri podávaní reprezentatívnych a vyvážených
správ.

ov

Existujú však dôkazy, že sa veci pomaly dávajú do pohybu a v niektorých
štúdiách sa
v médiách v rámci EÚ už zaznamenala zvýšená miera
charakteristík, ktoré obsahujú taktnejší a informovanejší pohľad na osoby zo
skupiny LGBT a s tým súvisiacich otázok.
Azyl
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Aj keď všetky členské štáty uznávajú prenasledovanie na základe sexuálnej
orientácie a rodovej identity ako platný dôvod na udelenie azylu, v mnohých
členských štátoch nie sú úplne jasné postupy prípade žiadostí o azyl.

ek
la
d

Osoby zo skupiny LGBT čelia konkrétnym ťažkostiam v procese uchádzania sa
o azyl, pretože môže byť zložité otvorene prezentovať verejným
orgánom intímne, sexuálne informácie alebo informácie, ktoré sú tabuizované.
Okrem toho zamestnanci a techniky rozhovorov tieto ťažkosti neuznávajú.
Znalosti orgánov využívané na stanovenie postavenia utečenca týkajúce sa
podmienok osôb zo skupiny LGBT v krajinách pôvodu bývajú často
skostnatené.

Pr

Niektoré žiadosti o azyl osôb zo skupiny LGBT boli zamietnuté buď preto, že
sa ich žiadosť, v ktorej sa hlásili k homosexuálnej orientácii, považovala za
nedôveryhodnú, alebo sa predpokladalo, že môžu žiť vo svoje krajine pôvodu
„súkromne“ ako homosexuálne osoby (t. j. ďalej sa skrývať).
Žiadatelia o azyl zo skupiny LGBT majú v záchytných strediskách nedostatok
informácií a môžu pociťovať spoločenskú izoláciu a zneužívanie na základe
svoje sexuálnej orientácie alebo rodovej identity.
Viacnásobná diskriminácia
Osoby zo skupiny LGBT predstavujú odlišnú skupinu a hrozí im diskriminácia
na základe dvoch alebo viacerých príčin. Diskriminácia a vylúčenie sa môže
zakladať na zdravotnom postihnutí, staršom veku alebo etnickom/náboženskom
menšinovom postavení v kombinácii s identitou osôb zo skupiny LGBT.
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Etnické menšiny sú ohrozené diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie
alebo rodovej identity v rámci svojich etnických minoritných komunít
a diskrimináciou na základe rasového alebo etnického pôvodu v komunite osôb
zo skupiny LGBT.
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Zdravotne postihnuté osoby zo skupiny LGBT môžu pociťovať „asexualizáciu“
okrem iného u ošetrovateľov a príslušníkov samotnej komunity LGBT. Okrem
toho miesta konania podujatí skupiny LGBT, bary a miesta stretávania
predstavujú fyzické prekážky pre zdravotne postihnuté osoby zo skupiny
LGBT, ktoré sa pokúšajú zapojiť do komunity týchto osôb.
Niektoré osoby zo skupiny LGBT v ošetrovateľských zariadeniach a domovoch
pre starších čelia spoločenskej izolácii a stereotypizácii zo strany personálu
a iných obyvateľov.

ov

Transgenderi
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K transgenderom patria osoby, ktorých rodová identita je odlišná od rodu, ktorý
nadobudli pri narodení a ktorí svoju rodovú identitu chcú vyjadriť odlišným
spôsobom ako rod, ktorý nadobudli pri narodení. Patria k nim aj osoby, ktoré sa
prezentujú v rozpore s očakávaniami rodovej úlohy, ktorú nadobudli pri
narodení, či už v obliekaní, doplnkoch, kozmetike alebo úpravou tela. Okrem
mnohých iných do tejto skupiny patria transgenderi muži a ženy, transsexuáli,
transvestiti a crossdresseri.
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Transgenderi čelia transfóbii a diskriminácii na základe svojej rodovej identity
a vyjadrenia a nemusí to byť nevyhnutne na základe ich sexuálnej orientácie.
Transgenderi môžu byť heterosexuáli, homosexuáli alebo bisexuáli.

Pr

Diskriminácia transgenderov sa objavuje vo všetkých oblastiach skúmaných
pre túto správu a najmä sú vystavení trestnej činnosti motivovanou nenávisťou
a nenávistným prejavom. Výraznejšia je diskriminácia v zdravotníctve
a zamestnaní. Z prieskumov vyplýva, že transgenderi čelia negatívnejším
postojom ako osoby zo skupiny LGB.
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Stanoviská

er
en
ý

Podľa článku 4 ods. 1 písm. d) nariadenia Rady 168/2007 je Agentúra
Európskej únie pre základné práva poverená vypracovaním stanovísk pre
inštitúcie Európskej únie a členských štátov. Na základe zistení z tejto sociálnej
analýzy agentúra pripája tieto stanoviská k tým, ktoré sa nachádzajú v jej
právnej analýze.

ov

1. Agentúra FRA víta návrh Európskej komisie z 2. júla 2008 na smernicu
Rady o implementácii zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu
na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu
orientáciu. 2 Táto nová smernica by rozšírila oblasť uplatňovania súčasného
práva EÚ, ktoré zakazuje diskrimináciu z uvedených dôvodov, ale iba v oblasti
zamestnania, povolania a odbornej prípravy. Agentúra verí, že zmeny
a doplnenia navrhnuté v návrhu správy Európskeho parlamentu zo 14. 1. 2009
vylepšia návrh Komisie. 3
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Posilnenie vykonávania antidiskriminačných právnych predpisov
2. Informačná kampaň Európskej komisie „Za rozmanitosť. Proti
diskriminácii.“, ktorá sa začala v roku 2003, by sa mala ďalej posilňovať
a spojiť s príslušnými vládnymi aktivitami a aktivitami občianskej spoločnosti
v členských štátoch.
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3. Európska komisia by mala zvážiť zintenzívnenie svojho úsilia na účinné
vymieňanie informácií s členskými štátmi o príkladoch osvedčených postupov
pri uplatňovaní antidiskriminačných právnych predpisov EÚ, najmä cez
EQUINET, európsku sieť vnútroštátnych orgánov pre otázky rovnosti.

Pr

4. Členské štáty, ktoré tak už neurobili, sa vyzývajú, aby zvážili rozšírenie
pôsobnosti existujúcich orgánov pre otázky rovnosti na zahrnutie diskriminácie
na základe sexuálnej orientácie do ich právomoci a pridelili primerané zdroje
na poskytovanie právnej i psychosociálnej podpory obetiam diskriminácie.

2

3

Návrh smernice Rady o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na
náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu
{SEK(2008) 2180} {SEK(2008) 2181} /* KOM/2008/0426 v konečnom znení – CNS
2008/0140 */dostupné na http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0426:SK:HTML (20.01.2009)
Európsky parlament, Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci,
2008/0140(CNS)
14.1.2009, Návrh správy k návrhu smernice Rady o vykonávaní zásady rovnakého
zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné
postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu, dostupné na
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&language=S
K&reference=PE418.014 (20.01.2009)
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5. Členské štáty sa vyzývajú, aby vypracovali alebo posilnili existujúce
informačné kampane o problematike skupiny LGBT. Do plánovania a
vykonávania takýchto projektov by sa mali zapojiť organizácie LGBT, čím by
sa vytvorili pevné partnerstvá s viacerými inštitúciami.
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6. Členské štáty sa vyzývajú, aby vypracovali alebo posilnili existujúce
informačné iniciatívy a iniciatívy v oblasti vzdelávania konkrétne zamerané
na verejných úradníkov na všetkých vládnych úrovniach o témach týkajúcich sa
LGBT a zásad a povinností týkajúcich sa rovnakého zaobchádzania
a nediskriminácie uvedených vo vnútroštátnych právnych prepisoch, práve EÚ
a medzinárodných nástrojoch v oblasti ľudských práv (vrátane judikatúry
Európskeho súdneho dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva) so zapojením
organizácií LGBT do plánovania a vykonávania týchto aktivít.
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7. Členské štáty sa vyzývajú, aby vykonali „audity rozmanitosti“ a aby
vypracovali na všetkých úrovniach svojej verejnej správy politiky rovnakého
zaobchádzania a rozmanitosti pre diskrimináciu na základe všetkých dôvodov
poskytujúce príklad tzv. „osvedčeného postupu“ ostatným zamestnávateľom.
Boj proti trestnej činnosti motivovanej nenávisťou
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8. Členské štáty by mali zvážiť prípravu jednoduchých a inkluzívnych
operatívnych definícií trestnej činnosti motivovanej nenávisťou, aby ich
verejnosť mohla využívať pri oznamovaní takýchto trestných činov a aby ich
polícia mohla zaznamenať a tiež aj prípravu účinných nástrojov na uľahčenie
oznamovania, ako napr. formuláre na podanie vlastného oznámenia alebo
nástroje na podanie oznámenia treťou stranou, čím sa verejnosti umožní
oznamovať trestné činy z nenávisti na iných miestach ako policajné stanice.

Pr

9. Členské štáty by mali prijať praktické opatrenia na zvýšenie informovanosti
orgánov činných v trestnom konaní o problematike skupiny LGBT a príslušne
políciu vyškoliť na účinné riešenie prípadov trestných činov z nenávisti, najmä
pokiaľ ide o podporu obetí a systematické zaznamenávanie týchto prípadov.
V tejto súvislosti by sa mohlo čerpať z rozsiahlej práce OBSE v oblasti trestnej
činnosti motivovanej nenávisťou a príručky, ktorú vypracovala organizácia
ILGA-Europe, o monitorovaní a oznamovaní homofóbnych a transfóbnych
incidentov.
10. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby homofóbne trestné činy policajti
vyšetrovali rovnakou mierou ako iné formy trestnej činnosti. Užšia spolupráca
na základe napríklad partnerstiev s viacerými inštitúciami aktívne zapájajúcimi
organizácie LGBT, najmä na podporu obetí, pomôže policajnej práci tým, že sa
vybuduje dôvera potrebná na zlepšenie oznamovania homofóbnych trestných
činov.
Ochrana práva na slobodné zhromažďovanie
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11. Členské štáty a najmä miestne a regionálne orgány by mali pomáhať
organizáciám skupiny LGBT pri organizovaní významných podujatí, ako
napríklad slávnostné pochody hrdosti „Pride“, ktoré prispievajú k
informovanosti verejnosti o problematike LGBT, a podporiť osoby zo skupiny
LGBT tým, že im poskytnú zdroje a ochranu proti homofóbnym
protidemonštráciám, najmä ak takéto organizácie nedostanú od štátu žiadnu
finančnú alebo inú podporu.
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12. Členské štáty a najmä miestne a regionálne orgány by v tejto súvislosti mali
prihliadnuť na odporúčanie 211 (2007) Kongresu miestnych a regionálnych
orgánov Rady Európy 4 o slobode zhromažďovania a vyjadrenia lesieb, gejov,
bisexuálov a transgenderov, ktoré vyzýva okrem iného k: uplatňovaniu
(budúceho) Usmernenia o slobodnom mierovom zhromažďovaní pripravenom
skupinou expertov OBSE/ODIHR o slobode zhromažďovania; dôslednému
vyšetrovaniu všetkých prípadov násilia alebo nenávistných prejavov počas
podujatí skupiny LGBT alebo podujatí súvisiacich s touto skupinou;
pozitívnych opatrení požadovaných Európskym súdom pre ľudské práva na
zaručenie efektívnej slobody zhromažďovania a vyjadrenia na štátnej, miestnej
a regionálnej úrovni, konzultácií so skupinami LGBT pri reformovaní právnych
opatrení, ktoré bránia slobode prejavu alebo zhromažďovania.
Zlepšenie azylových konaní a podmienok
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13. Členské štáty by mali vypracovať konkrétne kritériá a usmernenia na to,
ako zaobchádzať so žiadateľmi o azyl zo skupiny LGBT a na riešenie
problematiky sexuálnej orientácie a rodovej identity v procese uchádzania sa o
azyl. V tejto súvislosti by mohlo byť obzvlášť užitočné, aby sa orgány riadili
Usmernením UNHCR o žiadostiach utečencov týkajúcich sa sexuálnej
orientácie a rodovej identity 5 uverejneným 21. novembra 2008.

Pr

14. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby úradníci zaoberajúci sa
prisťahovalcami a žiadateľmi o azyl zo skupiny LGBT boli oboznámení
s problematikou sexuálnej orientácie a rodovej identity a aby boli príslušne
vyškolení na prácu s týmito osobami.
15. Členské štáty by mali venovať osobitnú pozornosť špecifickým potrebám
a problematike osôb zo skupiny LGBT v záchytných strediskách.
Zabezpečenie rovnakého zaobchádzania na trhu práce

4

5

Dostupné na
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1099699&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&Bac
kColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864 (05.02.2009)
UN High Commissioner for Refugees, UNHCR Guidance Note on Refugee Claims Relating to
Sexual Orientation and Gender Identity, 21. novembra 2008, dostupné na:
http://www.unhcr.org/refworld/docid/48abd5660.html (05.02.2009)
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16. Sociálni partneri by mali umožniť aktívnu účasť osôb zo skupiny LGBT vo
svojich organizáciách a vyzvať zamestnávateľov z verejného a súkromného
sektora, aby prijali a uplatňovali politiky rozmanitosti a rovnakého
zaobchádzania na pracovisku.
Zabezpečenie rovnakého zaobchádzania v zdravotníctve
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17. Členské štáty by mali vyzvať príslušné organizácie a inštitúcie, aby do
svojich národných zdravotníckych prieskumov zahrnuli aspekt LGBT.

ov

18. Členské štáty by mali spolu so zástupcami zdravotníckych profesionálov
a organizáciami LGBT preskúmať situáciu týkajúcu sa využívania
zdravotníckych služieb a špecifických problémov, ktorým čelia osoby zo
skupiny LGBT, najmä možnosti dožadovať sa postavenia „najbližšieho
príbuzného“. V tejto súvislosti by takéto partnerstvo s viacerými inštitúciami
umožnilo prípravu cielených politík na poskytovanie kvalitnej zdravotnej
starostlivosti zodpovedajúcej špecifickým potrebám osôb zo skupiny LGBT.
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19. Členské štáty by mali tiež zabezpečiť, aby poskytovatelia zdravotnej
starostlivosti informovali a vyškolili svojich zamestnancov lekárov i nelekárov
o etických otázkach a otázkach rozmanitosti a informovali ich o problematike
skupiny LGBT a zlepšili poskytovanie služieb osobám zo skupiny LGBT.
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20. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli dodržané všetky práva na
informovaný súhlas, pokiaľ ide o postupy týkajúce sa intersexuálnych detí.
Lekárske združenia by mali zabezpečiť, aby ich členovia boli plne informovaní
o súčasných trendoch v etike, terapii a starostlivosti o intersexuálne osoby.
21. Členské štáty sa vyzývajú, aby zohľadnili situáciu a špecifické problémy
starších ľudí zo skupiny LGBT v rámci svojich aktivít a politík na zlepšenie
života starších občanov.

Pr

Zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a účasť na športových aktivitách
22. Členské štáty sa vyzývajú, aby spolupracovali so športovými organizáciami
fanklubmi v boji proti homofóbnym incidentom a nenávistným prejavom na
športových podujatiach a aby ich podporovali pri príprave informačných
kampaní a uplatňovali pravidlo „nulovej tolerancie voči incidentom
motivovaných nenávisťou“.
23. Športové organizácie alebo inštitúcie by mali zvážiť prípravu informačných
programov o problematike osôb zo skupiny LGBT pre zamestnancov, trénerov
a športovcov, ako aj prípravu politík rozmanitosti a najmä politík v oblasti
sexuálneho obťažovania v súvislosti so sexuálnou orientáciou a rodovou
identitou.
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24. Športové organizácie alebo inštitúcie by mali prijať potrebné opatrenia na
zabezpečenie, aby sa športovci a tréneri zo skupiny LGBT mohli cítiť
bezpečne, keď sa otvorene hlásia k svojej sexuálnej identite, ak sa rozhodnú tak
urobiť, bez strachu z negatívnych dôsledkov.
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25. Športové organizácie alebo inštitúcie by mali zabezpečiť, aby sexuálna
orientácia alebo rodová identita trénerov alebo športovcov nebola faktorom
určujúcim, či môžu byť v tíme, či môžu zastávať trénerské miesta alebo sa
zúčastniť pretekov.
Zlepšenie mediálnych správ

ov

26. Médiá sa vyzývajú, aby sa vo svojich postupoch/kódexoch správania
zmienili o osobách a problematike LGBT a aby novinárom zabezpečili
formálne i neformálne školenie o rozmanitosti na zvýšenie informovanosti
o problematike LGBT a zabránenie nenávistným prejavom. V tejto súvislosti
užitočné usmernenie poskytuje najnovšia príručka Rady Európy týkajúca
sa nenávistného prejavu 6.
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Zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a účasť na vzdelávaní
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27. Európska komisia by mala zvážiť uplatňovanie otvorenej metódy
koordinácie na umožnenie výmeny osvedčených postupov týkajúcich sa
stratégií a politík na riešenie predčasného odchodu zo škôl a sociálnej
marginalizácie mladých ľudí zo skupiny LGBT v súvislosti so šikanovaním,
diskrimináciou a vylúčením.
28. Európska komisia by mala zvážiť uplatňovanie otvorenej metódy
koordinácie aj na umožnenie výmeny postupov a politík vypracovaných
členskými štátmi, ktoré prijali špecifické politiky týkajúce sa skupiny LGBT
v oblasti vzdelávania, napr. Írsko, Spojené kráľovstvo a Švédsko.

Pr

29. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby školy zabezpečili mladým ľuďom zo
skupiny LGBT bezpečné prostredie, podporu a uznanie a bojovali proti
stigmatizácii a marginalizácii homosexuality a odlišných rodových identít.
V tejto súvislosti by školské úrady mali zaviesť konkrétne politiky proti
šikanovaniu s jasným odkazom, že sa nebudú tolerovať homofóbne nadávky,
šikanovanie a obťažovanie. Školské orgány by mali tiež zabezpečiť mladým
ľuďom prístup k podporným mechanizmom a informáciám na pochopenie
svojej identity ako osoby zo skupiny LGB.
30. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa v školských osnovách
neignorovala problematika sexuálnej orientácie a aby sa osoby zo skupiny
LGBT prezentovali s úctou a dôstojne v súlade so základnými hodnotami
Európskej únie, ktorými sú rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia a
6

Anne Weber (2009), Manuel sur le discourse de haine, Rada Európy
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rešpektovanie rozmanitosti. Školské úrady by v tejto súvislosti mali ďalej
rozvíjať svoje formálne i neformálne zložky vzdelávania v oblasti ľudských
práv podľa usmernení vzdelávacej príručky Rady Európy týkajúcej sa ľudských
práv „COMPASS“.
Viac poznatkov na základe výskumu a zberu údajov

ov
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31. Európska komisia sa vyzýva k väčšej podpore výskumu o problematike
LGBT v súvislosti so siedmym rámcovým programom pre výskum
a technologický rozvoj (2007 – 2013) v rámci jej programu socioekonomika a
humanitné vedy a aby zvážila rozvoj špecifickej oblasti pre skupinu LGBT
a výskum zameraný na problematiku transgenderov v ôsmom rámcovom
programe (2014 – 2020) v rámci programu socioekonomika a humanitné vedy.
Je potrebné poznamenať, že výskum týkajúci sa problematiky LGBT nemusí
postihovať problematiku transgenderov, tieto špecifické problémy týkajúce sa
transgenderov (napríklad uznanie rodu) by sa nemali ignorovať.
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32. Členské štáty by mali podporovať a príslušne financovať kvalitatívny
a kvantitatívny výskum diskriminácie na základe sexuálnej orientácie, rodovej
identity a rodového prejavu vo všetkých oblastiach života a rozsahu,
charakteru, príčin a vplyvov homofóbie a transfóbie.
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Úvod

er
en
ý

„Rešpektovanie práv osôb bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu
je jedným z hlavných kritérií rešpektovania ľudských práv vo
všeobecnosti… predovšetkým je potrebné pokračovať všetkými
možnými spôsobmi v boji proti stereotypom a predsudkom.
Homofóbia je predsudkom, ktorý je podľa mňa obzvlášť
poburujúci a neoprávnený.“
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Vladimir Špidla, európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti
a rovnaké príležitosti 7
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„Niekedy sa hovorí, že ochrana ľudských práv lesieb, gejov,
bisexuálov a trangenderov (LGBT) znamená potrebu zaviesť nové
práva. Je to nedorozumenie. Vo všeobecnej deklarácii ľudských
práv a schválených zmluvách je ustanovené, že ľudské práva platia
pre každého a že nikto by nemal byť opomenutý.“
Thomas Hammarberg, komisár pre ľudské práva Rady Európy 8

Pr

Zhromažďovanie objektívnych a spoľahlivých údajov o homofóbii, transfóbii
a diskriminácii je rozhodujúce pre pochopenie a ochranu práv osôb zo skupiny
LGBT. Po prvýkrát sa v Európskej únii zhromažďovali a analyzovali údaje
a informácie z rôznych výskumov problematiky LGBT založených na
literárnych prehľadoch, dotazníkoch, národných správach 9 vypracovaných
národnými vedeckými pracovníkmi, rozhovoroch s vnútroštátnymi orgánmi pre
otázky rovnosti, mimovládnymi organizáciami a verejnými orgánmi vo
všetkých 27 členských štátoch a výsledkoch dvoch stretnutí pri okrúhlom stole,
na ktorých sa zúčastnili experti občianskej spoločnosti skupiny LGBT.
7

8
9

Prejav komisára Vladimíra Špidlu na medzinárodnej konferencii o právach osôb zo skupiny
LGBT v Montreale, dostupné na http://www.ilga-europe.org/Europe/News/InternationalConference-on-LGBT-Rights-Montreal/Speech-by-Commissioner-Vladimir-Spidla-at-theinternational-conference-on-LGBT-rights-in-Montreal (04.01.2009)
Stanovisko z roku 2008 dostupné na
http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/080514_en.asp (14.08.2008)
V záujme transparentnosti agentúra FRA zverejňuje národné správy vypracované na žiadosť
DIHR a COWI. Výklady a stanoviská, ktoré uvádzajú autori, nemusia nevyhnutne odrážať
stanovisko a názor agentúry FRA.
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Hlavná časť tejto správy je tematicky štruktúrovaná a zahŕňa tieto špecifické a
prierezové témy:
Postoje voči osobám zo skupiny LGBT

•

Trestná činnosť motivovaná nenávisťou a nenávistné prejavy

•

Sloboda zhromažďovania

•

Trh práce

•

Vzdelávanie

•

Zdravotníctvo

•

Náboženské inštitúcie

•

Šport

•

Médiá

•

Azyl

•

Viacnásobná diskriminácia
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•

Transfóbia a diskriminácia na základe rodovej identity a rodového prejavu
tvoria jadro celej správy a špecifické otázky sa rozoberajú v samostatnej časti.

Pr

Každá časť obsahuje údaje a informácie z rozhovorov so zainteresovanými
stranami (mimovládne organizácie LGBT, verejné orgány a národné orgány
zaoberajúce sa otázkami rovnosti), dotazníkov a národných správ pripravených
výskumnými pracovníkmi z jednotlivých krajín a tiež aj údaje a informácie
z iného existujúceho výskumu. Pozri prílohu 1 obsahujúcu zoznam výskumných
pracovníkov z jednotlivých krajín.
Každý oddiel upozorňuje na dôležité otázky s príkladmi zo štúdií, prieskumov,
oficiálnych údajov alebo s jednotlivými prípadmi z rôznych členských štátov,
ktoré slúžia na ilustráciu všeobecných tendencií a podmienok osôb zo skupiny
LGBT v jednotlivých členských štátoch a v rámci EÚ.
V správe sa popisujú hlavné sociálne aspekty situácie v oblasti práv a ochrany
proti diskriminácii a či osoby zo skupiny LGBT pociťujú homofóbiu, transfóbiu
a diskrimináciu a akými spôsobmi a ako to ovplyvňuje ich životy. V tomto
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zmysle správa stavia na už zverejnenej podrobnej právnej analýze 10 a dopĺňa ju.
Súhrnne poskytujú agentúre FRA potrebné dôkazy pre prípravu stanovísk
k tomu ako riešiť identifikované problémy.

Vysvetlenie termínov a pojmov

ov
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Agentúra FRA vykonáva svoju prácu o diskriminácii na základe pohlavia,
rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného
postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a voči osobám patriacim
k menšinám a všetkým kombináciám týchto dôvodov (viacnásobná
diskriminácia) na základe noriem EÚ a medzinárodných noriem pre boj
s diskrimináciou, presadzovanie rovnakého zaobchádzania a garantovanie
základných práv. Tieto normy obsahujú definície, termíny a pojmy, ktoré
poskytujú rámec pre metodiku agentúry FRA na zhromažďovanie a analýzu
údajov.
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Diskriminácia 11 je menej priaznivé zaobchádzanie s osobou alebo skupinou v
porovnaní s inými na základe rôznych dôvodov vrátane sexuálnej orientácie
(priama diskriminácia), alebo keď zdanlivo neutrálne opatrenie, kritérium
alebo prax by uviedlo skupinu osôb na základe rovnakých dôvodov do
nevýhodného postavenia, pokiaľ by to nebolo objektívne odôvodniteľné
(nepriama diskriminácia). 12 Obťažovanie sa považuje za formu
diskriminácie, keď k nežiaducemu správaniu súvisiacemu s niektorým z
dôvodov dochádza s úmyslom alebo účinkom porušenia dôstojnosti osoby
a vytvorenia zastrašujúceho, nepriateľského, ponižujúceho, pokorujúceho alebo
urážajúceho prostredia. Obťažovanie môže pozostávať z jedného incidentu
alebo niekoľkých incidentov v priebehu času. Môže nadobúdať mnohé formy,
napríklad: hrozby, zastrašovanie alebo slovné napádanie; nevhodné poznámky
alebo žarty o sexuálnej orientácii, rodovej identite alebo rodovom prejave. 13

Pr

Trestná činnosť motivovaná nenávisťou voči osobám zo skupiny LGBT sa
týka každého trestného činu vrátane trestných činov voči osobám alebo
majetku, kde obeť, priestory alebo cieľ útoku boli zvolené na základe
skutočného alebo vnímaného spojenia, náklonnosti, priradenia, podpory alebo
členstva v súvislosti so skupinou LGBT. 14

10
11

12
13
14

Agentúra Európskej únie pre základné práva (2008), Homofóbia a diskriminácia na základe
sexuálnej orientácie v členských štátoch EÚ: Časť 1 – Právna analýza, FRA 2008
Definícia diskriminácie – priamej a nepriamej – uplatňovaná, ako je ustanovené v rámcovej
smernici o diskriminácii; smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje
všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní
Pozri http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/faq/faq1_en.htm (12.08.2008)
Pozri http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/faq/faq1_en.htm (12.08.2008)
Definícia sa zakladá na: OBCE/ODIHR (2008), „Hate Crimes in the OSCE Region - Incidents
and Responses. Annual Report for 2007“; definíciu OBSE/ODIHR používa aj Rada Európy
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Incident motivovaný nenávisťou je každý incident, útok alebo čin – bez
ohľadu na to, či je vnútroštátnymi predpismi definovaný ako trestný čin alebo
nie je – voči ľuďom alebo majetku, ktorých obeť, priestory alebo cieľ útoku boli
zvolené na základe skutočného alebo vnímaného spojenia, náklonnosti,
priradenia, podpory alebo členstva v súvislosti so skupinou LGBT. Termín
pokrýva celý rad prejavov intolerancie, počnúc malými incidentmi
motivovanými predsudkami až po trestné činy. 15

ek
la
d

ne
bo
l

ov

er
en
ý

Nenávistný prejav sa vzťahuje na verejné vyjadrenia, ktoré rozširujú,
podnecujú, podporujú alebo odôvodňujú nenávisť, diskrimináciu alebo
nepriateľstvo voči menšinám – napríklad vyhlásenia politických alebo
náboženských predstaviteľov objavujúce sa v tlači alebo na internete.
Neexistuje univerzálne schválená definícia. V odporúčaní Výboru ministrov
Rady Európy z roku 1997 16 sa uvádza, že tento výraz „sa rozumie tak, že
zahŕňa všetky formy prejavu, ktoré šíria, podnecujú, propagujú alebo
odôvodňujú rasovú nenávisť, xenofóbiu, antisemitizmus alebo iné formy
nenávisti založené na intolerancii vrátane: intolerancie, ktorá sa prejavuje
agresívnym
nacionalizmom
a etnocentrizmom,
diskrimináciou
a nepriateľstvom
voči
menšinám,
migrantom
a osobám
z radov
prisťahovalcov“. Európsky súd pre ľudské práva vo svojej judikatúre pri
chýbajúcej presnej definícii používa tento výraz na formy prejavu, ktoré šíria,
podnecujú, propagujú alebo odôvodňujú nenávisť založenú na intolerancii
vrátane náboženskej intolerancie. V novembri 2008 Rada Európy vydala
príručku o nenávistnom prejave 17, v ktorej sa zdôrazňuje, že aj keď sa
Európsky súd pre ľudské práva zatiaľ nezaoberal týmto aspektom, homofóbny
prejav tiež spadá do toho, čo sa môže posudzovať ako nenávistný prejav.

V správe sa používajú aj niektoré pojmy, ktoré v EÚ alebo medzinárodných
normatívnych nástrojoch zatiaľ neboli identifikované a nemajú právnu hodnotu:

Pr

Sexuálna orientácia „sexuálna orientácia“ označuje schopnosť každého
jednotlivca pociťovať hlbokú emocionálnu, citovú a sexuálnu náklonnosť
k osobám odlišného pohlavia alebo rovnakého pohlavia alebo k osobám oboch
pohlaví a udržiavať s nimi intímne a sexuálne vzťahy. 18
Homosexualita a bisexualita sa na akademickej a politickej úrovni často
zahŕňa spolu s transgendermi do spoločných termínov „osoby zo skupiny
15

Definícia sa zakladá na: OBCE/ODIHR (2008), Hate Crimes in the OSCE Region - Incidents
and Responses. Annual Report for 2007
16
Na základe definície nachádzajúcej sa v odporúčaní č. R(97)20 Výboru ministrov Rady Európy
pre členské štáty týkajúceho sa „nenávistného prejavu“
17
Viac informácií sa nachádza na
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=PR799(2008)&Language=lanEnglish&Ver=original&Sit
e=DC&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BA
CE (3.02.2009)
18
The Yogyakarta principles on the Application of International Human Rights Law in relation to
Sexual Orientation and Gender Identity, dostupné na
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.htm (22.11.2008
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LGBT“ alebo „LGBT osoby“ – lesby, gejovia, bisexuáli a transgenderi. Je to
heterogénna skupina, ktorá sa v sociálnych a politických súvislostiach na
miestnej i medzinárodnej úrovni často uvádza spolu pod hlavičkou LGBT.
Transsexuál je osoba, ktorá preferuje iný rod, ako ten, ktorý získala pri
narodení, a pociťuje potrebu podstúpiť fyzickú zmenu svojho tela, napr.
hormonálnou liečbou a/alebo chirurgicky, aby mohla vyjadriť tento pocit.
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Transgenderi zahŕňajú osoby, ktorých rodová identita je odlišná od rodu, ktorý
nadobudli pri narodení, a ktoré svoju rodovú identitu chcú vyjadriť odlišným
spôsobom ako v prípade rodu nadobudnutého pri narodení. To tejto skupiny
patria osoby, ktoré pociťujú, že musia alebo preferujú alebo sa rozhodnú buď
obliekaním, doplnkami, kozmetikou, alebo úpravou tela prezentovať odlišne,
ako sa očakáva od rodovej úlohy, ktorú nadobudli pri narodení. Okrem
mnohých iných do tejto skupiny patria transgenderi, ktorí nie sú ani mužmi, ani
ženami, transsexuáli, transvestiti a crossdresseri. 19
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Crossdresser/transvestita je osoba, ktorá sa pravidelne, aj keď nie po celý čas,
oblečie do šiat, ktoré sa obvykle spájajú s opačným pohlavím, ako je ich
anatomické pohlavie.
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Rodové vyjadrenie je možné definovať ako spôsob, ktorým sa každý človek
prejavuje v rodových súvislostiach – t. j. spôsob, akým sa všetci jednotlivci
prejavujú v rámci rôznych možností, ktoré rodové spektrum ponúka – ako
mužskosť, ženskosť, androgýnnosť a pod. 20 Rodové vyjadrenie sa týka
viditeľných aspektov (napr. zovňajšok, obliekanie, prejav a správanie) rodovej
identity jednotlivca. 21 V tejto správe sa rodové vyjadrenie týka konkrétne tých
osôb, ktoré prekračujú tradičné bipolárne rodové rozdelenie – napríklad muži
crossdresseri majú mužskú rodovú identitu, ale príležitostne vyjadria svoju
ženskosť tým, že sa prezlečú do ženských šiat a osvoja si ženské pohyby
a prejav. 22

Pr

Rodová identita označuje hlboko vnímané vnútorné a individuálne pociťovanie
rodu, ktoré môže alebo nemusí korešpondovať pohlavím nadobudnutým pri
narodení vrátane osobného vnímania tela (ktoré môže na základe slobodného
rozhodnutia zahŕňať úpravu telesného vzhľadu alebo funkcie lekárskymi,
chirurgickými alebo inými spôsobmi) a iné vyjadrenia rodu, vrátane obliekania,
19

Definícia vychádza z charakteristiky uvedenej na stránke Transgender Europe dostupné na
http://www.transgendereurope.org/viewpage.php?page_id=8 (20.09.2008)
Slovo „transgenderizmus“ sa tiež uvádza v tejto správe a znamená mať transgender identitu
alebo prejav.
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 (17.12.08)
21
Gender Expression Toolkit Ending Discrimination on the Basis of Gender Expression,
(17.12.08)
22
Mustola, K. „Outline results of a questionnaire targeted at gender minorities“ v J. Lehtonen
and K. Mustola „Straight people don’t tell, do they ...?“: Negotiating the boundaries of
sexuality and gender at work, Ministerstvo práce, Fínsko, 2004
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prejavu a spôsobov. 23 Rodová identita nie je to isté ako sexuálna orientácia
a transgenderi sa môžu identifikovať ako heterosexuáli, bisexuáli alebo
homosexuáli. Na problematiku týkajúcu sa transgenderov teda treba skôr
nahliadať ako na rodovú problematiku, než sexuálnu orientáciu.
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Heteronormativita hlása, že heterosexualita je zákonitá, prirodzená
a privilegovaná. Zahŕňa predpoklad, že každý je „prirodzene“ heterosexuálny a
že heterosexualita je ideálna, nadradená homosexualite alebo bisexualite. 24

ov

Heterosexizmus je možné definovať ako diskrimináciu v prospech
heterosexuálov a voči homosexuálnym osobám vychádzajúc z predpokladu, že
heterosexualita je jediným „normálnym“ životným štýlom. „Heterosexistiská“
diskriminácia voči osobám zo skupiny LGBT by podľa definícií
v antidiskriminačných smerniciach EÚ mala zahŕňať napríklad prípady priamej
a nepriamej diskriminácie.
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Viacnásobná diskriminácia označuje diskrimináciu na základe viacerých
samostatných dôvodov. Prierezová diskriminácia označuje situáciu, keď
fungujú viaceré dôvody a vzájomne pôsobia v rovnaký čas takým spôsobom, že
sú neoddeliteľné. 25
Homofóbia je iracionálny strach a averzia k homosexualite a lesbám, gejom
a bisexuálom (LGB) na základe predsudkov. 26
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Transfóbiu je možné označiť ako iracionálny strach z rodového nesúladu alebo
rodovej transgresie, napr. strach alebo averzia k mužatkám, zženštilým mužom,
cross-dresserom, transgenderom, transsexuálom a iným osobám, ktoré
nezapadajú do existujúcich rodových stereotypov týkajúcich sa ich
anatomického pohlavia. Používanie slova „fóbia“ v tejto súvislosti nie je
myslené tak, že transfóbna osoba a/alebo obeť transfóbie je postihnutá
poruchou. 27

23

24

25

26
27

The Yogyakarta principles on the Application of International Human Rights Law in relation to
Sexual Orientation and Gender Identity, dostupné na
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.htm (22.11.2008
Na základe: L. Berlant, M. Warner (1998) „Sex in Public“, v Critical Inquiry, 24, 2. T.
Rosenberg (2002) Queerfeministisk Agenda, Stockholm: Arena. RFSL (2007) Open Up Your
Workplace: Challenging Homophobia and Hetero-normativity.
European Commission (2007) „Tackling Multiple Discrimination. Practices, policies and
laws“, dostupné na
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/stud/multdis_en.pdf
(12.09.2008)
Táto definícia vychádza z uznesenia Európskeho parlamentu o homofóbii v Európe
(P6_TA(2006)0018 (PE 368.248))
Hill, D, Willoughby, B. (2005) The Development and Validation of the Genderism and
Transphobia Scale, in Sex Roles, Vol. 53, Nr. 7-8, October 2005, Netherlands: Springer
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Pociťovaná alebo subjektívna diskriminácia je subjektívne pociťovanie
diskriminácie voči svojej osobe, čo nemusí nevyhnutne znamenať diskrimináciu
v právnom zmysle. 28

Metodika
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Analýza v tejto správe sa zakladá na východiskových materiáloch
zhromaždených sekundárnym výskumom a výskumom v teréne, po ktorom sa
uskutočnilo overovanie a analýza údajov:
Prehľad literatúry

ov

Výskum sa začal podrobným prehľadom príslušnej literatúry, ktorý napomohol
následnej príprave usmernení pre prácu v teréne a národných správ.
Národné správy
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Vypracovaním sociologickej správy o súčasnej situácii boli v každom členskom
štáte poverení nezávislí odborníci, ktorí poskytli bohaté informácie o
súvislostiach, oficiálne údaje a informácie o akademickom a inom výskume.
Elektronický prieskum zainteresovaných strán
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Mimovládne organizácie LGBT, národné orgány pre otázky rovnosti a verejné
orgány odpovedali na otázky prostredníctvom elektronického dotazníka,
ktorého cieľom bolo zhromaždiť informácie o tom, ako „zainteresované strany
hodnotia“ sociálnu situáciu. Rozoslaných bolo 343 dotazníkov. Z tohto počtu
bolo plne zodpovedaných 84, čiastočne bolo zodpovedaných 132 (celkove
z 216) a 127 dotazníkov bolo nezodpovedaných. Odpovede poskytujú cenný
prehľad o dôležitých oblastiach záujmu hlavných zainteresovaných strán
v rámci EÚ.
Práca v teréne

Na doplnenie údajov zhromaždených v národných správach a elektronickom
prieskume sa v rámci EÚ uskutočnili podrobné rozhovory so zástupcami
mimovládnych organizácií LGBT, verejnými orgánmi a národnými orgánmi
pre otázky rovnosti.
Konzultačné okrúhle stoly

28

E. Olli, B. K. Olsen (eds.) (2005) Towards Common Measures for Discrimination: Exploring
possibilities for combining existing data for measuring ethnic discrimination, Danish Institute
for Human Rights.
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Príklady osvedčeného postupu a odporúčania na zlepšenie podmienok pre
osoby zo skupiny LGBT identifikované počas procesu zhromažďovania údajov
a práce v teréne sa ďalej prediskutovali s mimovládnymi organizáciami z celej
EÚ na dvoch konzultačných stretnutiach pri okrúhlom stole v Kodani v júni
2008, ktoré napomohli výmene poznatkov a rozvoju spolupráce. Tieto
stretnutia pri okrúhlych stoloch slúžili aj na to, aby projektovým tímom
poskytli viac informácií pre analýzu.
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Rada Európy
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Ďalším dôležitým zdrojom relevantných údajov bola Rada Európy, od ktorej
projektový tím získal informácie o stanoviskách Rady o homofóbii, transfóbii
a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity a iniciatívach
na boj s týmito problémami. Rozhovor poskytol aj komisár pre ľudské práva
Thomas Hammarberg.

29

ČASŤ I: Lesby, gejovia, bisexuáli
a transsexuáli/transgenderi v EÚ
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Postoje voči osobám zo skupiny LGBT
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Prieskumy vykonávané na európskej a národnej úrovni sa zameriavali na
postoje širokej verejnosti voči osobám zo skupiny LGBT ako parametra
súčasnej hodnotovej orientácie. Niektoré štúdie skúmali postoje voči
homosexualite alebo homosexuálnym praktikám priamo, ale ďalším spôsobom
na hodnotenie postojov voči homosexuálom je používanie sociálnej
vzdialenosti, na základe otázok ako: „Koho by ste chceli/nechceli mať za
suseda?“
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Európsky prieskum: homosexuálne osoby ako susedia
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V poslednom prieskume Eurobarometra z roku 2008 29 bola uvedená otázka
„ako by ste sa vy osobne cítili, keby ste mali homosexuálneho muža alebo ženu
za suseda?“ Odpovede sa zaznamenávali na stupnici od „1“ pre „veľmi
nepríjemne“ po „10“ pre „veľmi príjemne“. Na tejto mape sú znázornené tieto
postoje rozdelené do piatich skupín, pričom najtmavšia farba predstavuje
najviac príjemne a najsvetlejšia najmenej príjemne:

29

Eurobarometer 296 (2008), chapter 9, dostupné na
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_en.pdf (24.01.2009)
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Postoje voči homosexuálnym osobám ako susedom

Pr
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Insert translation
Lotyšsko
Bulharsko
Rumunsko
Legenda k mape
Viac ako 9,0
Menej ako 6,0

Podľa Eurobarometra v EÚ celkove odpovedalo 11 % respondentov, že by sa
cítili nepríjemne, keby mali homosexuála za suseda (odpovede v rozpätí 1 – 3)
a 67 % by sa cítilo príjemne (odpovede v rozpätí 7 – 10).
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Ku krajinám s najvyšším podielom respondentov, ktorí by sa cítili príjemne,
keby mali homosexuálneho suseda, patrí Holandsko a Švédsko (91 %) po nich
nasleduje Dánsko, Belgicko a Francúzsko.
Na druhom konci stupnice je Rumunsko, krajina s najvyšším podielom
respondentov, ktorí by sa cítili nepríjemne, keby mali za suseda homosexuálnu
osobu (36 %), potom nasleduje Litva, Lotyšsko, Bulharsko a Maďarsko.

ov

Podľa týchto výsledkov prieskumu Eurobarometra negatívnejšie postoje
v priemere prevládajú skôr u mužov ako žien, staršej generácie ako mladej,
menej vzdelaných osôb ako vzdelanejších a pravicovo orientovaných osôb v
porovnaní s ľavicovo orientovanými.
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Príklad osvedčeného postupu: Informačná kampaň v Poľsku bola prvá
informačná kampaň propagujúca uznanie gejov a lesieb „Nech nás vidia“
zorganizovaná v roku 2003 organizáciou Kampaň proti homofóbii. V galériách
a na billboardoch v najväčších poľských mestách bolo vystavených tridsať
fotografií párov homosexuálnych mužov i žiendržiacich sa za ruky. Kampaň
vyvolala v médiách vášnivé diskusie o problematike skupiny LGB. 30
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Zisťovanie postojov k odlišným skupinám, ako napríklad LGBT, sa neurčuje
len podľa toho, či by sme chceli „mať jej príslušníka za suseda“. Rozšírenie
takéhoto prieskumu na rozmanitejšie situácie poskytuje lepší obraz. Napríklad
na Cypre sa v štúdii vypracovanej pre kanceláriu ombudsmana skúmali
rozličné situácie, z ktorých vyplynulo, že respondenti by sa napríklad cítili viac
nepríjemne, keby sa im homosexuálne osoby starali o dieťa alebo by ho učili,
alebo keby boli ich blízkymi príbuznými, ako keby homosexuáli boli ich
priateľmi alebo lekármi a menej nepríjemne, ak by bola homosexuálna osoba
ich kolega alebo sused. 31
Európske prieskumy: manželstvo párov rovnakého pohlavia a adopcia
Postoje k manželstvám rovnakého pohlavia a adopcii dieťaťa poskytujú ďalší
ukazovateľ akceptácie osôb zo skupiny LGBT v spoločnosti. V Eurobarometri z
roku 2006 sa konštatuje:
„Z prieskumu […] vyplýva, že otvorenosť voči homosexualite je obvykle
pomerne obmedzená. V priemere si iba 32 % Európanov myslí, že by sa mala
30
31

Pozri 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
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homosexuálnym párom v rámci Európy povoliť adopcia detí. Skutočne v 14
z 25 členských štátoch menej ako štvrtina verejnosti uznáva adopciu
homosexuálnymi pármi. Verejná mienka býva o niečo tolerantnejšia, pokiaľ ide
o homosexuálne manželstvá: 44 % občanov EÚ súhlasí s tým, aby sa takéto
manželstvá povolili v rámci Európy. Je potrebné pripomenúť, že výsledky sa
v jednotlivých členských štátoch odlišujú – od priemerného výsledku po veľmi
vysoký stupeň akceptácie: Holandsko je na čele zoznamu s 82 % respondentmi
v prospech homosexuálnych manželstiev a 69 % podporuje myšlienku adopcie
homosexuálnymi pármi. Najsilnejší odpor je v Grécku (84 %), Lotyšsku (89 %)
a Poľsku (76 % a 89 %).“ 32

32

Eurobarometer 66 (2006), s. 43 – 46, dostupné na
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf , (16.12.2008)
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Postoje k povoleniu manželstiev rovnakého pohlavia v Európe 33
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Eurobarometer 66 (2006), s. 43, dostupné na
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf , (16.12.2008)
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Postoje k homosexuálom „ako susedom“ a postoje k „manželstvám rovnakého
pohlavia“ v jednotlivých členských štátoch zaznamenané v prieskume
Eurobarometer vo veľkej miere korelujú s úrovňou rodinných práv dostupných
osobám zo skupiny LGBT. Najpozitívnejšie postoje sú obvykle v členských
štátoch, ktoré určitým spôsobom právne uznávajú partnerstvá rovnakého
pohlavia. Mohlo by to poukazovať na vzťah medzi verejnými postojmi
a uznaním partnerského vzťahu. Podľa vyhlásenia ombudsmana 34 v Španielsku
zavedením manželstiev rovnakého pohlavia sa zlepšili postoje voči osobám zo
skupiny LGBT.
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„Kultúra krajiny sa vplyvom občianskych partnerstiev zmenila definovateľným
spôsobom. A v tomto je podľa môjho názoru skutočne zaujímavé, že zmena
kultúry a jej civilizačný vplyv dosiahol viac ako komunita gejov a lesieb. Inými
slovami zaujatie stanoviska k tejto problematike a odstránenie predsudkov
a diskriminácie a umožnenie, aby ľudia boli hrdí na to, akí sú, má podľa mňa
taký účinok, ktorý významne ovplyvňuje spôsob, akým krajina o nej zmýšľa“.
Tony Blair na Stonewall Equality Dinner 22. marca 2007 (Cowan 2007: s.1) 35

Čo sa týka otázky adopcie detí, Eurobarometer zistil, že v EÚ súhlasilo
v priemere iba 31 % respondentov:
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„Úvaha, že by sa homosexuálnym párom malo povoliť adoptovať deti, sa
v jednotlivých krajinách stretáva s veľmi odlišnými úrovňami súhlasu: v
rozsahu od 7 % v Poľsku a na Malte k 69 % V Holandsku. Švédsko je jedinou
ďalšou krajinou, kde (tesne) nad 50 % respondentov podporuje názor, že „by sa
homosexuálnym párom v rámci Európy mala povoliť adopcia detí“. 36

34
35
36

Stretnutie v rámci výskumu v teréne s El Defensor del Pueblo [ombudsman], 13. marca 2008
Cowan, K. (2007) British attitudes to lesbian and gay people www.stonewall.org.uk
Eurobarometer 66 (2006), s. 45, dostupné na:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf (16.12.2008)
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Výsledky podľa krajín
Holandsko
Švédsko
Dánsko
Rakúsko
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Francúzsko
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Country Results
The Netherlands
Sweden
Denmark
Austria
Belgium
Spain
Germany
Luxembourg
France
United Kingdom
European Union (27)
Ireland
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Finland
Czech Republic
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Slovenia
Estonia
Hungaria
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Postoje k povoleniu adopcie detí pre homosexuálne páry

Poland

Poľsko

Map Legend
Per cent

Legenda k mape
%

Iné národné prieskumy o postojoch

36

Pri skúmaní iných aspektov postojov voči osobám zo skupiny LGBT
z národných prieskumov vyplýva prevaha negatívnych postojov voči osobám zo
skupiny LGBT v rôznych súvislostiach.
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V bulharskom prieskume 37 by 42 % respondentov nechcelo mať
homosexuálnu osobu za priateľa alebo kolegu a 47 % by neakceptovalo, ak by
ich dieťa bolo homosexuálne. V Spojenom kráľovstve v prieskume 38
týkajúcom sa Škótska polovica respondentov uviedla, že by boli nešťastní, keby
si ich príbuzný vytvoril dlhodobý vzťah s transsexuálnou osobou. V dánskom
prieskume 39 si 53 % mužov vo veku 15 – 24 nemyslelo, že by bolo
akceptovateľné mať pohlavný styk s niekým rovnakého pohlavia, avšak iba
21 % mladých žien bolo rovnakého názoru. Podľa nemeckej štúdie 40 si 32 %
respondentov myslí, že pohľad na dve bozkávajúce sa homosexuálne osoby je
nechutný. V litovskej štúdii 41 sa zistilo, že 47 % respondentov pokladá
homosexualitu za chorobu a domnieva sa, že homosexuálne osoby by sa mali
liečiť pod lekárskym dohľadom; 62 % by nechcelo patriť do organizácie
s homosexuálnymi členmi; 69 % nechce, aby homosexuálne osoby pracovali
v školách; 50 % je proti tomu, aby homosexuálne osoby pracovali v policajnom
zbore. Zo skoršej štúdie európskych hodnôt v Grécku vyplýva jasný rozpor
v postojoch medzi respondentmi rôzneho veku a rôznou vzdelanostnou
úrovňou. Väčšina respondentov (58,6 %) si myslí, že homosexualita nie je
„ospravedlniteľná“, oveľa viac je to u osôb starších ako 50 (84,7 %) ako u osôb
mladších 30 rokov (44,7 %), čo naznačuje prípadnú postupnú zmenu postojov 42.
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Bez ohľadu na rozdiely medzi členskými štátmi z prieskumu vyplýva, že
prevláda homofóbia a odbor k osobám zo skupiny LGBT. Podobný obraz
vyplýva aj z elektronického prieskumu zainteresovaných strán: 30 % sa
domnieva, že „menšina“ populácie akceptuje lesby, alebo panuje „žiadna
akceptácia“. Pri gejoch je to viac, a to 40 % a pri bisexuáloch 38 %, zatiaľ čo v
prípade transgenderov je pomerne nízka 73 %.
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Tieto výsledky nie sú prekvapujúce. Avšak už v roku 2000 Výbor ministrov
Rady Európy vyzval k tolerancii a akcii: „Homosexualita môže stále vyvolávať
silné kultúrne reakcie v niektorých spoločnostiach alebo jej častiach, pre vlády
37

Sociologická agentúra Skala (2007) Postoj voči menšinovým skupinám a diskriminačné
prístupy v bulharskej spoločnosti, sociologický prieskum v rámci projektu Od antidiskriminácie
k rovnakým príležitostiam – novátorské metódy a účinné postupy Komisie na ochranu proti
diskriminácii, Sofia.
38
C. Bromley, J. Curtice, L. Given (2007) Attitudes to discrimination in Scotland: 2006, Scottish
Social Attitudes Survey, Edinburgh: Scottish Government Social Research.
39
Sundhedsstyrelsen [Národná rada zdravia ] (2006) Ung2006. De 15-24-åriges seksualitet,
Copenhagen
40
Institut für interdisziplinäre Konflikt und Gewaltforschung [IKG] (2006) „Indikatoren des
Syndroms Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit im Vergleich“, dostupné na
http://www.uni-bielefeld.de/ikg/index.htm (15.06.2006).
41
Výskumné stredisko pre prieskum trhu a stanovísk „Vilmorus Ltd.“ (2006) Discrimination
against Various Social Groups in Lithuania, Vilnius
42
Štúdia európskych hodnôt (1999) je dostupná na www.jdsurvey.net/web/evs1.htm (13.11.2008)
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alebo parlamenty to však nie je platný dôvod na to, aby nekonali. Na druhej
strane táto skutočnosť len zdôrazňuje potrebu podporovať väčšiu toleranciu
v otázkach sexuálnej orientácie.“ 43
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Príklad osvedčeného postupu: V januári 2005, organizácia ILGA
Portugalsko začala mediálnu kampaň vrátane TV, rozhlasu, tlače a internetu
v spolupráci s reklamnou agentúrou W/Portugal, ktorá prispela k práci.
Kampaň zahŕňala ukážky náklonnosti medzi lesbickými pármi a pármi
homosexuálov v televízii a tlačených médiách s cieľom posilňovať
zviditeľnenie osôb zo skupiny LGBT na základe pozitívnych zobrazení. 44
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Je potrebné poukázať aj na významný príspevok Európskej komisie k zlepšeniu
verejných postojov k rôznym menšinovým skupinám vrátane osôb zo skupiny
LGBT. Cenným prínosom k zmene postojov bolo najmä ustanovenie roku 2007
za Európsky rok rovnakých príležitostí a informačné kampane, ktoré ho
sprevádzali. Celoeurópske kamiónové turné, v rámci ktorého sa v rokoch 2007
a 2008 navštevovali mestá v rámci členských štátov, je jedným z mnohých
príkladov priameho kontaktu so širokou verejnosťou na zvýšenie
informovanosti o otázkach týkajúcich diskriminácie. Európska komisia
financovala aj národné informačné podujatia v rámci členských štátov. 45
Dôsledky negatívnych postojov
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Ako uviedli mimovládne organizácie LGBT, s ktorými sa uskutočnili rozhovory
v priebehu práce v teréne, jednou z obranných stratégií, ktoré používajú osoby
zo skupiny LGBT, aby sa vyhli diskriminácii, je „nezviditeľňovať“ sa na
verejnosti, v práci a škole. V slovinskej štúdii 46 príhodne nazvanej
„Neznesiteľný komfort súkromia“ sa uvádza: „…gejovia a lesby sa utiekajú
k mimikry, aby sa prispôsobili k heteronormativite na verejnosti. Navonok
svoje partnerské vzťahy definujú a uvádzajú do súvislostí „len ako priateľstvo“.
Jedine v situáciách, ktoré sa javia ako dostatočne bezpečné, si niektorí dovolia
vyjadriť intímnosti, ktoré poukazujú na ich sexuálny status. Gejovia a lesby si
spravidla uvedomujú celkové prostredie a heteronormativitu, ktorá určuje toto
prostredie.“

43

Situation of lesbians and gays in Council of Europe Member States, Parliamentary Assembly
Recommendation 1474 (2000), Reply adopted by the Committee of Ministers on 19 September
2001 at the 765th meeting of the Ministers' Deputies.
44
Pozri http://www.youtube.com/watch?v=Xtv2OjDV6t0 (17.10.2008)
45
Pozri European Commission, „Communicating Equality and Non-Discrimination in the EU“,
na
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/broch/thembroch08_en.p
df (12.01.2009)
46
R. Kuhar, A. Svab (2005) The Unbearable Comfort of Privacy: Everyday Life of Gays and
Lesbians, Politike: Ljubljana, s. 95 – 96, dostupné na: http://www2.mirovniinstitut.si/eng_html/publications/pdf/MI_gay_eng.pdf (12.01.2009)
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Tieto stratégie „neviditeľnosti“ nielenže ovplyvňujú osoby zo skupiny LGBT,
ale ovplyvňujú aj mieru možného odhaľovania nepriamych foriem
diskriminácie založenej na sexuálnej orientácii.
Homosexuálne osoby ako rodinní príslušníci
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Rodina má kľúčový význam pre každého, či pre dieťa, dospievajúceho alebo
dospelého, pretože poskytuje citovú podporu. Mimovládne organizácie LGBT
v rámci EÚ, s ktorými sa uskutočnili rozhovory, potvrdili, že reakcie rodín sú
najdôležitejšou záležitosťou vážne ovplyvňujúcou pohodu osôb zo skupiny
LGBT. Z výskumu v Poľsku, 47 Portugalsku, 48 na Malte, 49 v Litve, 50
Spojenom kráľovstve, 51 Taliansku, 52 Slovinsku, 53 Lotyšsku, 54 Nemecku, 55
Slovensku 56 a Francúzsku 57 vyplýva, že značný počet osôb zo skupiny LGBT
tají svoju sexuálnu orientáciu pred príbuznými, aby vyhli diskriminácii v rámci
svojej rodiny. Z týchto štúdií však tiež vyplýva, že väčšina respondentov, ktorí
sa otvorene hlásia k svojej sexuálnej orientácii, sa vo svojej rodine stretávajú
s pochopením.

49

50

51
52
53
54

55

56
57
58
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M. Abramowicz (2007) Situation of bisexual and homosexual persons in Poland - 2005 and
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Odmietnutie zo strany rodiny má emocionálne následky, môže však tiež
skončiť stratou domova. Zo štúdie 58 v Spojenom kráľovstve vyplýva, že 29 %
lesbických respondentiek a 25 % respondentov z radov gejov stratili domov,

39

keď sa „vyšli s pravdou von“ pred svojimi rodičmi. Zo štúdie 59 vyplýva, že na
Slovensku bolo 20 % respondentov zo skupiny LGB vykázaných z domu, keď
„vyšli s pravdou von“.
Ďalej z belgického výskumu 60 vyplýva, že osoby LGBT sa pri hľadaní
sociálnej podpory spoliehajú menej na rodinných príslušníkov a viac na
priateľov.
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Postoje voči osobám zo skupiny LGBT sú v jednotlivých členských štátoch
výrazne odlišné v závislosti od súvislostí, v ktorých sa osoby zo skupiny LGBT
prezentujú. Najpozitívnejšie výsledky sa dosahujú pri otázke, či respondenti
chcú mať homosexuálnu osobu za suseda. Najnegatívnejšie výsledky sa
objavujú pri otázke, či by sa malo homosexuálnym osobám povoliť adoptovať
si deti. Postoje sa tiež odlišujú podľa veku, pričom mladí ľudia majú
pozitívnejší postoj k osobám zo skupiny LGBT ako starší ľudia. Uznanie
zákonného partnerstva tiež môže byť faktorom, ktorý pozitívne ovplyvňuje
postoje.
Osoby zo skupiny LGB obvykle skrývajú svoju sexuálnu orientáciu pred
svojou rodinou a mnohí pociťujú diskrimináciu zo strany svojej rodiny,
niekedy vo forme odmietnutia alebo dokonca násilia.
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Negatívne postoje voči transgenderom sú výrazne vyššie ako negatívne postoje
voči lesbám, gejom a bisexuálom.

59
60

A. Daucikova, P. Jójárt, M. Siposova (2002) Report on Discrimination of Lesbians, Gay Men
and Bisexuals in Slovakia, Bratislava: Documentation and Information Centre.
A. Dewaele (2007-2008) De sociale netwerken van holebi's - Over vriendschap en andere
bloedbanden. Antwerpen University: Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen,
Departement Sociologie
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Trestná činnosť motivovaná nenávisťou
a nenávistný prejav
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Tento oddiel sa zaoberá viacerými dimenziami trestnej činnosti motivovanej
nenávisťou a nenávistného prejavu zahŕňajúcimi rozmach fyzických útokov na
osoby zo skupiny LGBT, charakter útokov a páchateľov, postupy oznamovania
prípadov trestnej činnosti motivovaných nenávisťou a metódy polície a iných
orgánov ako odpoveď na tieto oznámenia a útoky na miesta konania stretnutí
osôb zo skupiny LGBT.
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V deviatich členských štátoch EÚ61 (Belgicko, Dánsko, Španielsko,
Francúzsko, Holandsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko a tiež aj časť
Spojeného kráľovstva – Severné Írsko) trestné právo obsahuje ustanovenia,
podľa ktorých podnecovanie k nenávisti, násiliu alebo diskriminácii na základe
sexuálnej orientácie je trestným činom (nenávistný prejav) a tiež aj právne
predpisy, podľa ktorých sa homofóbny úmysel považuje za priťažujúcu
okolnosť v bežnej kriminalite (trestný čin z nenávisti).
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V štyroch členských štátoch EÚ (Nemecko, Estónsko, Írsko, Litva) trestné
právo obsahuje ustanovenia, podľa ktorých podnecovanie k nenávisti, násiliu
alebo diskriminácii na základe sexuálnej orientácie je trestným činom (ale
podľa práva sa homofóbny úmysel nepovažuje za priťažujúcu okolnosť
v bežnej kriminalite).
Jeden členský štát EÚ (Fínsko) považuje homofóbny úmysel za priťažujúci
faktor v bežnej kriminalite (nemá však žiadne ustanovenia podľa ktorých
podnecovanie k nenávisti, násiliu alebo diskriminácii na základe sexuálnej
orientácie je trestným činom).
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V 13 členských štátoch EÚ (Lotyšsko, Luxembursko, Poľsko, Česká
republika, Slovensko, Rakúsko, Maďarsko, Slovinsko, Taliansko,
Bulharsko, Grécko, Cyprus a Malta) nie je ani trestným činom, ani
priťažujúcim faktorom.

61

Viac informácií o právnych predpisov sa nachádza v publikácii Agentúra Európskej únie pre
základné práva (2008), Homofóbia a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie v členských
štátoch EÚ: Časť I – Právna analýza.
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Právne predpisy týkajúce sa homofóbnych trestných činov a nenávistného
prejavu

Pr

Insert translation
Country Results
Výsledky podľa krajín
The Netherlands
Holandsko
Sweden
Švédsko
Denmark
Dánsko
Austria
Rakúsko
Belgium
Belgicko
Spain
Španielsko
Germany
Nemecko
Luxembourg
Luxembursko
France
Francúzsko
United Kingdom
Spojené kráľovstvo
Európska únia (27)
European Union (27)
Ireland
Írsko
Czech Republic
Česká republika
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
sexual orientation (hate speech)
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Insert translation
Lithuania
Litva
Italy
Taliansko
Finland
Fínsko
Portugal
Portugalsko
Slovenia
Slovinsko
Estonia
Estónsko
Hungaria
Maďarsko
Slovakia
Slovensko
Bulgaria
Bulharsko
Greece
Grécko
Cyprus
Cyprus
Latvia
Lotyšsko
Romania
Rumunsko
Malta
Malta
Podnecovanie k nenávisti, násiliu alebo diskriminácii na základe
sexuálnej orientácie je (nenávistný prejav) je trestným činom a
homofóbny úmysel je priťažujúcou okolnosťou v bežnej
kriminalite (trestný čin z nenávisti)
Podnecovanie k nenávisti, násiliu alebo diskriminácii na základe
sexuálnej orientácie je (nenávistný prejav) je trestným činom

Homofóbny úmysel je priťažujúcou okolnosťou v bežnej
kriminalite (trestný čin z nenávisti)
Ani trestný čin, ani priťažujúca okolnosť

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

Oficiálne štatistické údaje týkajúce sa trestnej činnosti motivovanej
nenávisťou a nenávistného prejavu
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Oficiálne štatistické údaje o policajných správach a súdnych konaniach sú
zriedkavé. Oficiálne údaje týkajúce sa súdnych prípadov týkajúcich sa
nenávistného prejavu sa uvádzajú iba v Litve. V roku 2007 sa začalo na súde
celkove 15 trestných konaní. V jednom prípade súd rozhodol o odsúdení. 62
Pokiaľ ide o trestné stíhanie v prípade trestných činov z nenávisti, oficiálne
údaje má iba Spojené kráľovstvo. V roku 2007 sa začalo na súde celkove 988
trestných konaní, pričom odsudzujúci rozsudok bol vynesený v 759
prípadoch. 63 Oficiálne údaje o prípadoch nenávistného prejavu a trestného činu
z nenávisti oznámených polícii sa uvádzajú v Švédsku, kde sa 723 policajných
správ v roku 2007 vzťahovalo na homofóbne incidenty. 64 V Holandsku bolo
období od 1. januára do 30. júna 2008 oznámených polícii 150 homofóbnych
incidentov (násilie, zneužívanie alebo obťažovanie). 65

Nedostatok oficiálnych štatistík v iných členských štátoch je čiastočne
výsledkom skutočnosti, že nenávistný prejav a trestná činnosť motivovaná
nenávisťou sa buď nepokladajú za trestný čin alebo priťažujúcu okolnosť, alebo
sa sťažností pri zhromažďovaní nerozdeľujú podľa motívu (teda v štatistike sa
nedajú rozlíšiť napríklad rasovo motivované trestné činy od homofóbnych).

63

64

65
66

Litva, národná správa
Úrad kráľovského prokurátora, ktorý uchováva údaje za Anglicko a Wales, zhromažďuje
štatistické informácie o homofóbných trestných činoch všeobecne a nerozdeľuje ich podľa typu
spáchaného trestného činu, napr. nenávistný prejav. Pri súdnych prípadoch s homofóbnym
prvkom Úrad kráľovského prokurátora uplatňuje túto definíciu homofóbneho trestného činu:
„Každý incident, ktorý obeť vníma ako homofóbny alebo transfóbny“. (E-mailová komunikácia
s Úradom kráľovského prokurátora, 24.01.2008, a s ministerstvom spravodlivosti škótskej
vlády, 07.02.2008). Pozri tiež: OBCE/ODIHR (2008), Hate Crimes in the OSCE Region Incidents and Responses. Annual Report for 2007, s. 46; a národná správa Spojeného
kráľovstva.
Report 2008:15 from Brottsförebygganderådet, Hatbrott 2007, s. 81 – 90, dostupné na
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)
Politieacademie (2008) „Rapportage homofoob geweld. Politiegegevens. Periode 1 januari - 1
juli 2008“
Dokonca aj v Spojenom kráľovstve sa predpokladá, že 85 % homofóbnych trestných činov sa
neoznámi, pozri napr. http://www.barnet.gov.uk/index/community-living/safety/harassmenthelp/harassment-help-homophobia.htm (05.02.2009)
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Krajiny, ktoré zaznamenávajú značný počet incidentov, napr. Spojené
kráľovstvo 66, majú vypracované vynikajúce nástroje na oznamovanie trestnej
činnosti motivovanej nenávisťou, napr. formuláre na podanie vlastného
oznámenia alebo nástroje na podanie oznámenia treťou stranou, čím sa
verejnosti umožní oznamovať trestné činy z nenávisti na iných miestach ako
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policajné stanice na základe partnerských vzťahov s príslušnými
špecializovanými agentúrami a oznámenia sa môžu podať bez prezradenia
osobných údajov obete. Polícia vyšetrí trestný čin len so súhlasom obete.
Oznamovanie treťou stranou obetiam umožní získať dôveru a povzbudí ich,
aby oznámili trestný čin, pričom agentúry môžu nájsť príslušné podporné
organizácie, ktoré by vedeli najlepšie pomôcť obetiam. Zlepšenie oznamovania
trestných činov z nenávisti prináša presnejší obraz a tým umožní polícii a iným
partnerom efektívnejšie reagovať cieleným aktívnym prístupom na základe
informácií. Okrem toho Spojené kráľovstvo vypracovalo jednoduché a účinné
operatívne definície na oznamovanie homofóbnych incidentov:

Homofóbny incident je každý incident, ktorý obeť alebo iná osoba vníma
ako homofóbny.

•

Transfóbny incident je každý incident, ktorý obeť alebo iná osoba vníma
ako transfóbny.

ov

•
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Prieskumy a iné zdroje údajov
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Na úrovni EÚ neexistuje žiadny porovnávací prieskum o trestnej činnosti
z nenávisti. V niektorých členských štátoch sa predsa len uskutočnili štúdie
a všeobecne vykazujú prítomnosť trestnej činnosti a incidentov motivovaných
nenávisťou – toto zistenie podporujú hodnotenia mimovládnych organizácii
LGBT a národných orgánov pre otázky rovnosti zaoberajúce sa touto
problematikou v každom členskom štáte vrátane krajín, v ktorých nie sú
k dispozícii štatistické údaje. 67
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V britskej štúdii 68 uviedla jedna tretina respondentiek z radov lesieb a jedna
štvrtina respondentov z radov gejov, že v posledných troch rokoch zažili trestný
čin alebo incident z nenávisti. Jedna z 12 bisexuálnych osôb uviedla, že
v posledných troch rokoch zažila homofóbny incident motivovaný nenávisťou.
V poľskej štúdii 69 uviedlo 18 % respondentov zo skupiny LGB, že zažili
fyzické násilie kvôli svojej sexuálnej orientácii v posledných dvoch rokoch –
z nich 42 % uviedlo tri alebo viac incidentov. V dánskom internetovom

67

68

69

Chýbajúce štatistické údaje o nenávistnom prejave a trestnej činnosti motivovanej nenávisťou
sa zistili v Bulharsku , Českej Republike, na Cypre, vo Fínsku, Francúzsku, Grécku, Litve,
Lotyšsku, Luxembursku, Maďarsku, Portugalsku, Rakúsku, Rumunsku alebo Španielsku.
Obzvlášť zriedkavé sú údaje o trestnej činnosti motivovanej nenávisťou proti transgenderom.
Vzorka pozostávajúca z 1 721 dospelých lesieb, gejov a bisexuálov odpovedala v roku 2008 zo
všetkých kútov Británie prostredníctvom online riadeného pohovoru členom skupiny YouGov,
ku ktorej patrí 185 000 osôb. S. Dick (2008) Homophobic Hate Crime - The Gay British Crime
Survey 2008, Stonewall, dostupné na
http://www.stonewall.org.uk/documents/homophobic_hate_crime__final_report.pdf
(06.02.2009).
Vzorka 1 002 respondentov. M. Abramowicz (ed.) (2007) Situation of bisexual and
homosexual persons in Poland, Kampania Przeciw Homofobii & Lambda Warsaw.
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prieskume 70 uviedlo 12 % respondentov zo skupiny LGBT, že minimálne raz
zažili fyzické útoky na základe svojej sexuálnej orientácie alebo rodovej
identity a 39 % uviedlo, že minimálne raz zažili verbálne útoky. V talianskom
prieskume z Turína 71 51 % respondentov a 33 % respondentiek uviedlo, že
zažili homofóbne násilie. V slovinskej štúdii 53 % respondentov z radov lesieb
a gejov uviedlo, že zažili násilie kvôli svojej sexuálnej orientácii.72
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Uvedené výsledky jasne ukazujú len na vrchol ľadovca, naznačujú však aj
rozsah problému v rámci EÚ a vyplýva z nich, že trestná činnosť a incidenty
motivované nenávisťou sa neobmedzujú len na krajiny, kde sa uskutočnil
výskum. Okrem toho všetky navštívené mimovládne organizácie LGBT mali
poznatky o incidentoch motivovaných nenávisťou vo svojom členskom štáte, aj
keď sa neuskutočnil žiadny špecifický výskum.
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V roku 2007 Európsky parlament konštatoval „rozmach nenávistných prejavov
proti komunite lesieb, gejov, bisexuálov a transgenderov (LGBT) v mnohých
európskych krajinách“ a poukázal na to, že verejnosť používa „poburujúci
alebo výhražný jazyk alebo nenávistné prejavy a že polícia nezabezpečuje
primeranú ochranu proti násilným prejavom homofóbnych skupín“. Konkrétne
poukázal na prípad 16-ročného talianskeho občana Mattea z Turína, „ktorý
nedávno spáchal samovraždu a zanechal dva listy na rozlúčku, v ktorých ako
dôvod svojho činu uviedol šikanovanie, ktorému čelil kvôli svojej sexuálnej
orientácii; [skutočnosť, že] organizácie občianskej spoločnosti vo Veľkej
Británii zaznamenali nárast prípadov homofóbneho šikanovania na stredných
školách po celej krajine; [ako aj prípad] homosexuálneho muža v Holandsku,
ktorý bol ubitý k smrti len kvôli svojej sexuálnej orientácii a ženskému
vzhľadu“. 73
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Rada Európy vyjadrila podobné obavy týkajúce sa trestnej činnosti
motivovanej nenávisťou. V roku 2008 sa v správe Rady Európy poukázalo na
skutočnosť, že: 74 „V Rige hádzali extrémisti fekálie a vajcia po
homosexuálnych aktivistov a ich podporovateľoch, keď ich videli ako
odchádzajú z omše. Pred niekoľkými rokmi vo Vasteras ubodali k smrti
70

Internetový prieskum 9 473 respondentov, ktorý uskutočnil zoznamovací internetový portál
skupiny LGBT boyfriend.dk v spolupráci so spoločnosťou The Danish Broadcasting
Corporation (2007), dostupné na: http://boyfriend.dk/dr/result.php (15.01.2008).
71
Vzorka 514 respondentov, C. Saraceno (ed.) (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, dostupné na: http://www2.mirovniinstitut.si/eng_html/publications/pdf/MI_gay_eng.pdf (22.12.2008)
73
Pozri uznesenie Európskeho parlamentu „Homofóbia v Európe“ prijaté 26. apríla 2007,
P6_TA(2007)0167 a tiež uznesenie Európskeho parlamentu „Homofóbia v Európe“ prijaté
18. januára 2006, P6_TA(2006)0018
74
T. Hammarberg, the Council of Europe Commissioner for Human Rights (2008) Hate Crimes racism, anti-Semitism, anti-Gypsyism, Islamophobia and homophobia:
http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/080721_en.asp (03.09.2008)

45

švédskeho hokejového hráča potom, ako oznámil, že je homosexuál. V meste
Porto (Portugalsko) skupina chlapcov napadla a zabila bezdomovkyňu,
brazílsku transgender ženu, a nechali jej telo v šachte s vodou.“
Charakter útokov

ov

er
en
ý

Štúdie a prieskumy z Belgicka, 75 Švédska, 76 Nemecka, 77 Holandska, 78
Poľska, 79 Spojeného kráľovstva, 80 Slovinska 81 a iných členských štátov
odhalili, že: vo väčšine prípadov je najčastejšou skúsenosťou verbálna agresia;
k útokom obvykle dochádza na verejných miestach; lesbické a bisexuálne ženy
sa častejšie ako homosexuálni alebo bisexuálni muži stretávajú s útokmi
v súkromnom prostredí; je aj väčšia pravdepodobnosť, že sa strenú so
sexuálnymi útokmi alebo hrozbami sexuálnych útokov; mladí ľudia sú častejšie
vystavení útokom ako staršie vekové skupiny.

Páchatelia
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„Skupina mladých ľudí z môjho mesta ma mnohokrát obťažuje tým, že sa ma snažia
„presvedčiť“, že tu nie je miesto pre lesby. Napádajú ma verbálne i fyzicky. Raz ma aj
zbili. Hrozili mi, že ma znásilnia, aby mi ukázali, aké dobré je byť s mužom, pretože
potrebujem muža. “ (žena, Poľsko) 82
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Z uvedených štúdií vyplýva, že obeť obvykle páchateľov nepozná, aj keď
v niektorých prípadoch sú to príbuzní, kolegovia alebo študenti. 83 Páchateľmi
sú hlavne muži (a často mladí muži v skupinách).
Na základe incidentov trestnej činnosti motivovanej nenávisťou oznámených
na internetovú stránku, ktorú zriadila organizácia Landsforeningen for Bøsser
76
77
78
79
80
81

82
83

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 - the gay Ati-ViolenceProject in Berlin], dostupné na: http://www.maneo.de/highres/index.html (14.07.2008)
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 (ed.) (2007) Situation of bisexual and homosexual persons in Poland,
Kampania Przeciw Homofobii & Lambda Warsaw
S. Dick (2008) Homphobic hate crime - The Gay British Crime Survey 2008, Stonewall
A. Švab, R. Kuhar (2005) The Unbearable Comfort of Privacy: Everyday Life of Gays and
Lesbians, Politike: Ljubljana, dostupné na: http://www2.mirovniinstitut.si/eng_html/publications/pdf/MI_gay_eng.pdf (14.07.2008)
Uvedené v M. Abramowicz (ed.) (2007) Situation of bisexual and homosexual persons in
Poland, Kampania Przeciw Homofobii & Lambda Warsaw
Pomerne často sa vyskytujú trestné činy z nenávisti páchané rodinnými príslušníci
a rovesníkmi, čo odlišuje trestnú činnosť motivovanú nenávisťou na základe sexuálnej
orientácie alebo rodovej identity od iných druhov trestnej činnosti motivovanej napríklad
rasizmom alebo antisemitizmom.
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og Lesbiske [Národná organizácia gejov a lesieb] v Dánsku, organizácia
dospela k záveru: „[Z oznámených incidentov] vyplýva, že verbálne i fyzické
útoky páchajú muži. Väčšinou sú to muži v skupinách a väčšinou [etnická
väčšina] Dáni – belosi. […] Pokiaľ ide o útoky na gejov, obvykle k nim
dochádza na verejných miestach, v oblastiach zábavných podnikov alebo
v blízkosti homosexuálnych barov. Lesby bývajú častejšie vystavené
verbálnym útokom, často v súkromnom prostredí [vrátane hrozieb] sexuálneho
útoku.“
Je potrebné poukázať na dva ďalšie problémy: po prvé na páchateľov
z extrémistických pravicových skupín napádajúcich osoby zo skupiny LGBT
a po druhé na etnické menšiny ako páchateľov.
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Existuje niekoľko prípadov extrémnych pravicových skupín obťažujúcich alebo
napádajúcich osoby zo skupiny LGBT a miesta ich stretnutí vrátane incidentov
vo Švédsku, Poľsku, Estónsku a Taliansku. Niekoľkí pýtaní spájali výskyt
trestných činov proti osobám zo skupiny LGBT s výskytom ultranacionalizmu,
xenofóbie alebo rasizmu. 84
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Pokiaľ ide o etnické menšiny ako páchateľov trestných činov z nenávisti na
skupine LGBT, napriek nedostatočnému výskumu v tejto oblasti sa vo
verejných diskusiách často poukazuje na to, že názory na homosexualitu sú
ukazovateľom odlišnosti medzi etnickou väčšinou a skupinami etnickej
menšiny 85 a stáva sa, že obeť niekedy identifikuje etnické menšiny ako
páchateľov násilia proti osobám zo skupiny LGBT. V súčasnom výskume sa
zatiaľ nespájajú s etnicitou iné faktory, ako napríklad spoločenská trieda,
vzdelanie, postavenie v zamestnaní alebo náboženské vyznanie.
V nemeckej štúdii MANEO 86 týkajúcej sa trestnej činnosti proti
homosexuálnym a bisexuálnym mužom v Berlíne sa uvádza, že v 16 %
prípadov sa pozorovalo, že páchatelia majú menšinový etnický pôvod. 87
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V holandskej správe 88 týkajúcej sa Amsterdamu, sa mladí muži marockého
pôvodu vo väčšej miere objavovali ako podozriví v prípade násilia proti
84
85

86

87

Stretnutia v rámci výskumu v teréne s organizáciami SEKÜ (EE), RFSL (SE), Kampania (PO),
Arcigay/Arcilesbica (IT).
Napríklad v Dánsku a Holandsku sa popisuje v: 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. And P. Mepschen (2008) Sex and the Other - Homosexuality and
Islam in Dutch public discourse, Master thesis
Vzorka pozostáva z 23 949 respondentov. MANEO - Das schwule Anti-Gewalt-Projekt in
Berlin (2007) [MANEO – Projekt boja proti násiliu na gejoch v Berlíne], dostupné na
http://www.maneo.de/highres/index.html (14.07.2008).
Der Beauftragte für Integration und Migration in Berlin (2005) Integration und Migration in
Berlin, Zahlen - Daten - Fakten). Aj keď pozorovaný menšinový etnický pôvod a oficiálny
prisťahovalecký pôvod nie je to isté, z údajov vyplýva, že osoby kategorizované ako „etnická
menšina“ alebo „prisťahovalec“ nemajú neúmerne vysoké zastúpenie v štatistike trestnej
činnosti motivovanej nenávisťou z Berlína.
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homosexuálom. V správe sa usudzuje: „Páchatelia násilia proti homosexuálom
nie sú inšpirovaní náboženským vyznaním. Moslimskí páchatelia len povrchne
ovládajú Korán a zriedka chodia do mešity. Motívy marockých páchateľov sú
takmer rovnaké ako motívy domácich holandských páchateľov: názory
a emócie týkajúce sa sexu a rodu. Marockí chlapci však uvádzajú análny sex
a zviditeľňovanie homosexuality, čo sú podľa nich najviac zavrhnutiahodné
aspekty homosexuality a nie zženštilé správanie. Ich nadmerné zastúpenie je
dôsledkom pouličnej kultúry v oblastiach, kde marockí chlapci bývajú.“
Oznamovanie trestnej činnosti z nenávisti

ov

Podľa skúseností mimovládnych organizácií LGBT a niektorých verejných
orgánov, s ktorými sa uskutočnili rozhovory v súvislosti s touto správou, polícii
alebo iným verejným orgánom bolo oznámených niekoľko prípadov trestnej
činnosti motivovanej nenávisťou. Aj štúdie to potvrdzujú. 89
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V poľskej štúdii uvedenej vyššie 90 polícii nebolo oznámených 85,1 %
prípadov. Podľa štúdie Spojeného kráľovstva 91 iba 23 % obetí oznámilo
polícii incidenty motivované nenávisťou, pričom podľa iných zdrojov, ako už
bolo uvedené, sú to ešte nižšie čísla.
Môžu k tomu prispievať viaceré faktory:

Niektoré obete sa v dôsledku sociálnej stigmatizácie a predsudkov proti
osobám zo skupiny LGBT rozhodnú neprejaviť sa ako osoby LGBT
a vyhýbajú sa oznamovaniu, aby znížilo riziko „odhalenia“ alebo
ukazovania sa.

•

Niektoré osoby zo skupiny LGBT sa tak často stretávajú s incidentmi
motivovanými nenávisťou, že sa neobťažujú ich oznamovať. Z týchto
dôvodov alebo na základe toho, čo sa označuje ako „internalizovaná
homofóbia“, niektoré obete incidenty motivované nenávisťou
nerozoznávajú trestné činy ako incidenty z nenávisti alebo diskrimináciu,
ale skôr ako súčasť spoločenských pomerov odvodených zo všeobecného
vnímania osôb zo skupiny LGBT a teda ako „súčasť života“.

Pr

ek
la
d

•

•

Poznatky o tom ako a kde podať oznámenie môžu byť nesúrodé. Vo
väčšine členských štátov nedostatočná kultúra policajnej „verejnej služby“

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
Napríklad vyššie uvedené štúdie trestnej činnosti motivovanej nenávisťou a stretnutia v rámci
výskumu v teréne s organizáciou Mozaika (Lotyšsko, 12. marca 2008), Ministerstvom
sociálnych vecí (Estónsko, 11. marca 2008), BGO Gemini (Bulharsko, 30. apríla 2008),
Arcigay/Arcilesbica (Taliansko, 5. marca 2008)
90
M. Abramowicz (ed.) (2007) Situation of bisexual and homosexual persons in Poland,
Kampania Przeciw Homofobii & Lambda Warsaw
91
S. Dick (2008) Homphobic hate crime - The Gay British Crime Survey 2008, Stonewall
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znamená, že sa vynakladá málo úsilia na informovanie verejnosti
a predovšetkým skupín, ktoré sú zraniteľné voči trestným činom
z nenávisti, o spôsoboch ako oznámiť trestný čin z nenávisti. V tomto
prípade osoby, ktoré majú skúsenosti s trestnou činnosťou motivovanou
nenávisťou na základe svojej sexuálnej orientácie alebo rodovej identity,
nemusia jednoducho vedieť, ako a komu to majú oznámiť.
Iní nemusia chcieť osloviť políciu, pretože už pred tým mali skúsenosť
s homofóbiou alebo sa obávajú homofóbnych reakcií zo strany príslušníkov
polície. Obete udávajú takéto reakcie zo strany polície a tiež aj neochotu
zaznamenať sťažnosť alebo uveriť, že motívom trestného činu je
homofóbia. 92
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Napríklad mimovládne organizácie LGBT OLKE v Grécku a ACCEPT
v Rumunsku uviedli, že príslušníci polície zastrašovali a obťažovali osoby na
verejných miestach známych ako miesta stretnutí homosexuálov. 93 V estónskej
štúdii 25 % respondentov zo skupiny LGB uviedlo, že sa stretli
s nepriateľskými reakciami zo strany polície pri oznamovaní trestných činov
z nenávisti. 94 Napríklad:
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„Vedeli ste, že za takú malichernú vec, že sa držíte za ruky a pobozkáte
svojho milenca rovnakého pohlavia o 23,30 v parku, vás môže polícia
opľúvať, biť, pokutovať, nazývať „buzerant, teploš a zvrátený buzík“
a niektorými slovami, ktoré sa skutočne hanbím spomenúť?“ (17-ročný muž,
Rumunsko) 95
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Na základe elektronického prieskumu zainteresovaných strán sa získali
zmiešané výsledky, pokiaľ ide o úsilie verejných orgánov postaviť sa proti
trestnej činnosti motivovanej nenávisťou voči osobám zo skupiny LGBT. 53 %
respondentov uviedlo, že príslušné verejné orgány považujú trestné činy
z nenávisti za „dosť dôležitú“ alebo „veľmi dôležitú“ oblasť záujmu, pričom
30 % uviedlo, že verejné orgány považujú takéto incidenty za málo dôležité
alebo nedôležité.
Nedostatočné oznamovanie prispieva k ťažkostiam pri hodnotení rozsahu
a charakteru útokov v rámci EÚ, pretože oficiálne štatistiky a judikatúra často
neexistujú.
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Pozri napr. ENAR (2006) Shadow Report: Bulharsko 2006, dostupné na:
http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/national/Bulgaria_2006.pdf (14 .07.2008)
Strenutia v rámci výskumu v teréne: Grécko, 14. apríla 2008 a Rumunsko, 12. apríla 2008
Kotter, L. (2002): „Sexual Orientation Discrimination in Estonia“ v 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, dostupné na
http://ukgaynews.org.uk/Archive/2006july/2901.html (07.08.2008).
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Niektoré verejné orgány v priebehu rozhovorov v teréne uviedli, že
administratívne nástroje na oznamovanie trestných činov z nenávisti sú málo
pripravené a ťažko sa používajú. 96 Z rozhovorov s mimovládnymi
organizáciami LGBT, národnými orgánmi pre otázky rovnosti a verejnými
orgánmi vo väčšine členských štátov vyplýva, že polícia je nedostatočne
vyškolená na riešenie trestnej činnosti motivovanej nenávisťou a chýbajú
potrebné nástroje na oznamovanie.
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Príklad osvedčeného postupu: Registrácia trestných činov z nenávisti
políciou: Na jar 2007 vo Švédsku štokholmská polícia začala činnosť
„jednotky pre trestnú činnosť motivovanú nenávisťou“. Niektoré policajné
orgány zlepšili svoje postupy pre oznamovanie tak, že zahrnuli do svojho
postupu pre oznamovanie „rozbaľovacie okno“, ktoré sa objaví na obrazovke,
keď sa v správe uvádzajú špecifické slová ako „homosexuál“ alebo
„prisťahovalec“; zodpovedný úradník za oznámenie musí potom na
identifikáciu incidentu doplniť ďalšie informácie, čo znamená, že je potrebné
získať ďalšie informácie od obete alebo osoby, ktorá poskytla informácie.
Niektoré policajné orgány poverili určitých príslušníkov konkrétnou
zodpovednosťou za trestné činy z nenávisti. Okrem toho vo Švédsku sa až 20
žalobcov špecializuje na riešenie trestnej činnosti motivovanej nenávisťou,
jeden v každom súdnom obvode. 97
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Príklad osvedčeného postupu: Anonymné oznamovanie trestnej činnosti
motivovanej nenávisťou: Pri výskume v teréne sa zistilo, že v Holandsku sa
začal pilotný projekt, kde sa trestné činy z nenávisti môžu oznámiť anonymne
prostredníctvom internetu, takže je možné zhromaždiť informácie, aj keď obete
nechcú podávať oznámenia priamo polícii. 98 Podobne v Dánsku magistrát
Kodane vytvoril internetovú stránku pre anonymné oznamovanie incidentov
motivovaných nenávisťou. 99 V Slovinsku mimovládna organizácia LGBT
Legebitra spustila program Povej naprej! (Spusť!) na umožnenie oznamovania
trestných činov z nenávisti a prípadov diskriminácie proti osobám zo skupiny
LGBT prostredníctvom anonymných rozhovorov s obeťami. 100

96

Stretnutia v rámci výskumu teréne s organizáciou Brottsförebygganderådet and Integrationsoch Jämställdhetsdepartementet, Enheten för diskrimineringsfrågar (Švédsko, 6. marca 2008)
a Národným štatistickým úradom (UK, 1. apríla 2008)
97
Švédsko, národná správa
98
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s Komisiou pre rovnaké zaobchádzanie (Holandsko,
1. apríla)
99
Pozri http://www.registrerdiskrimination.kk.dk/?sc_lang=en (17.10.2008)
100
Pozri http://www.drustvolegebitra.si/index.php?option=com_content&task=view&id=148&Itemid=0 (17.10.2008)
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Príklad osvedčeného postupu: Vzdelávacie a informačné materiály: Vo
Francúzsku bola v spolupráci so súkromnými podnikmi, policajnými zväzmi
a združeniami gejov a lesieb vypracovaná „Príručka pre obete“ trestnej činnosti
motivovanej nenávisťou a diskriminácie. Podľa rozhovorov v rámci výskumu
v teréne Gendarmerie nationale vo Francúzsku zahrnula od roku 2006 do
svojich vzdelávacích programov informačné moduly týkajúce sa homosexuality
a homofóbie. 101 V Belgicku vyplynulo z rozhovorov v rámci výskumu
v teréne, že národný orgán pre otázky rovnosti Stredisko pre rovnaké
príležitosti a boj proti rasizmu prijal podobnú iniciatívu v oblasti vzdelávania
polície. 102
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Pokiaľ ide o súdne konania, zo švédskej štúdie 103 vyplýva, že percentuálny
podiel incidentov motivovaných nenávisťou predložených na súd medzi
policajnými obvodmi výrazne kolíše a v súdnom konaní a pri vynesení
rozsudku sa niekedy prvok nenávisti alebo homofóbie neposudzoval, aj keď bol
motívom spáchaného trestného činu.

101

Stretnutie v rámci výskumu v teréne s organizáciami Inter-LGBT a L'Autre Cercle,
(Francúzsko, 10. marca 2008)
102
Stretnutie v rámci výskumu v teréne so Strediskom pre rovnaké príležitosti a boj proti rasizmu
(Belgicko, 3. apríla)
103
E. Tiby (2006) En studie av homofoba hatbrott i Sverige, Stockholm: Forum för levande
historia
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Útoky na miesta konania stretnutí osôb zo skupiny LGBT
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Príklad osvedčeného postupu: Stratégia podávania žalôb: Úrad
kráľovského prokurátora v Spojenom kráľovstve pripravil stratégiu podávania
žalôb v prípade homofóbnych a transfóbnych trestných činov. V dokumente sa
vysvetľuje spôsob, akým Úrad Kráľovského prokurátora rieši prípady
zahŕňajúce homofóbne a transfóbne trestné činy a uvádza, že Úrad
Kráľovského prokurátora zohráva úlohu pri znižovaní počtu trestných činov
s homofóbnym alebo transfóbnym prvkom tým, že postaví páchateľov pred
spravodlivosť. 104

ov

Vo viacerých členských štátoch sa uskutočnilo niekoľko útokov na miesta
stretnutí osôb zo skupiny LGBT – od vandalského ničenia budov mimovládnych
organizácií LGBT alebo sídiel komunity až po obťažovanie alebo útoky na
osoby zo skupiny LGBT na týchto miestach.
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Vandalské zničenie priestorov miestnej pobočky Riksförbundet För Seksuellt
Likaberättigande [švédskej federácie pre práva lesieb, gejov, bisexuálov a
transgenderov] vo Švédsku rozbíjaním okien a hádzaním zápalných predmetov
je len jedným príkladom. 105 Na základe informácií zhromaždených
v rozhovoroch v rámci výskumu v teréne je možné tiež upozorniť na podpálenie
historického sídla v Taliansku (The Coming Out) komunity osôb LGBT v Ríme
vo februári 2008 a najnovšie na ďalšie neofašistické útoky na rôzne miesta
stretnutí osôb zo skupiny LGBT. 106 Talianska mimovládna organizácia skupiny
LGB Arcigay a Arcilesbica sa domnieva, že násilie voči sídlam organizácií
a komunít osôb zo skupiny LGBT narastá. 107
Nenávistný prejav

Pr

Výraz „nenávistný prejav“ používaný v tomto oddiele zahŕňa širšie spektrum
verbálnych aktov vyjadrujúcich homofóbiu a/alebo transfóbiu alebo
vychádzajúcich z nich v ponižujúcom alebo neúctivom verejnom prejave.
Na základe dostupných údajov je možné identifikovať minimálne tri typy
nenávistného prejavu, ktoré majú konkrétny význam v homofóbnych
104

Pozri http://www.cps.gov.uk/publications/docs/htc_policy.pdf (06.10.2008).
Riksförbundet För Seksuellt Likaberättigande (Nord) [švédska federácia pre práva lesieb,
gejov, bisexuálov a transgenderov] Hatbrott! Vad gör jag? Information och råd för
homosexuella, bisexuella och transpersoner (Leták bez dátumu uverejnenia na
www.rfsl.se/nord).
106
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s organizáciami Arcigay a Arcilesbica, 5. marca, 2008.
Pozri
tiež:
http://www.arcigay.it/incendio/incendio-al.coming-out-roma,
http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/cronaca/incendio-coming/1.html
a http://www.arcigay.it/dossier-omofobia-italia-2006-2008 ( 20.07.2008)
107
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s organizáciami Arcigay a Arcilesbica, 5. marca, 2008
105
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súvislostiach: nenávistný prejav zo strany verejných činiteľov, nenávistných
prejav zo strany verejných náboženských činiteľov a nenávistný prejav
publikovaný, často anonymne, na internete.
Nenávistný prejav zo strany verejných a náboženských činiteľov

er
en
ý

Niektoré mimovládne organizácie LGBT a vedeckí pracovníci monitorovali
vyhlásenia v tlači a inde. V Litve Litovská liga homosexuálov a v Lotyšsku
mimovládna organizácia LGBT Mozaika identifikovali pri skúmaní vyhlásení
proti osobám zo skupiny LGBT a iných homofóbnych vyjadrení modely
prejavov, ktoré v prísnom slova zmysle nepatria všetky pod právnu definíciu
nenávistného prejavu. 108
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V rámci týchto monitorovacích projektoch sa zistilo, že vyhlásenia proti
skupine osôb LGBT prichádzajú hlavne zo strany konzervatívnych politikov a
náboženských (katolíckych, protestantských alebo evanjelických kresťanov)
verejných činiteľov. Tieto vyhlásenia väčšinou stavajú na tom, že osoby zo
skupiny LGBT a spôsob ich života sú hrozbou spoločnosti. Mozaika to
sformulovala takto: „bolo jasné, že určité typy argumentov sa neustále
opakovali na varovanie pred lesbami a gejmi“. 109 K týmto argumentom patrí: 110

zameranie na ochranu etnickej homogenity a integrity národa a štátu
vylúčením alebo stavaním gejov a lesieb do podradnej úlohy;

•

stavanie na kresťanskej viere na podporu vylúčenia gejov a lesieb
z „morálneho spoločenstva“, čím sa rozumie celý národ;

•

odkazovanie na nešpecifikovanú morálku, často sa odvolávajúc na rodinné
hodnoty na zdôvodnenie vylúčenia gejov a lesieb alebo ich postavenia do
podradnej úlohy.
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Okrem toho v niektorých vyhláseniach sa osoby zo skupiny LGBT označujú
ako „západná hrozba“ pre „demografické prežitie“ národa zo zahraničia:
„Musíme jasne povedať „nie“ všetkým týmto múdrym ľuďom zo Západu, ktorý chcú
navrhnúť, aby sa naši ľudia podujali spáchať dobrovoľnú samovraždu, pretože, ako
viete, deti nepochádzajú od homosexuálnych osôb [cit.]“ (lotyšský poslanec na
plenárnej schôdzi Parlamentu, 31. 5. 2006) 111

108

Mozaika (2007) Homophobic Speech in Latvia: Monitoring the Politicians
A. Tereskinas (2007) „Not Private Enough?“ Homophobic and Injurious Speech in the
Lithuanian Media, Vilnius: Lithuanian Gay League
109
Mozaika (2007) Homophobic Speech in Latvia: Monitoring the Politicians, 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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Argumenty proti povoleniu slávnostných podujatí hrdosti tiež spochybňovali
to, či je sexuálna orientácia záležitosťou menšinových ľudských práv, alebo či
je len „nemorálnou náklonnosťou“, čím sa homosexuálne osoby prirovnali
k alkoholikom a drogovo závislým.
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„Je potrebné, aby sa pochody hrdosti v Lotyšsku považovali za nezákonné a nesmú
sa povoliť, pretože sú namierené predovšetkým proti morálke a modelu rodiny, ktorý
v našom národe existuje a je zakotvený v základnom zákone štátu, v ústave. Po
druhé, homosexualita je proti prirodzenosti a teda je proti Božím zákonom. Po tretie,
homosexuáli tiež nezákonne požadujú menšinové práva. Menšinu tvoria tí, ktorí sa
od väčšiny odlišujú na základe národnosti, jazyka, rasy, farby kože a iných
neutrálnych charakteristík, nie však, čo sa týka morálneho hodnotenia. To znamená,
že nemôže existovať menšina pozostávajúca z alkoholikov, homosexuálnych osôb,
drogovo závislých alebo iných ľudí, ak sa táto menšina zakladá na nemorálnych
sklonoch.“ (Verejný list poslaný politikom s podpisom kardinála a niekoľkých kňazov
rímskokatolíckej cirkvi v Lotyšsku) 112
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Je potrebné poznamenať, že príklady hanlivých verejných vyhlásení týkajúcich
sa osôb zo skupiny LGBT, podobne ako sa uvádza vyššie, sa v žiadnom
prípade neobmedzujú na Lotyšsko. Informácie zhromaždené na základe
výskumu v teréne potvrdili prípady takýchto vyhlásení v Taliansku, Litve,
Poľsku, Grécku, Rumunsku, na Malte a Cypre 113 a zvyčajne pochádzali zo
strany konzervatívnych politikov alebo náboženských predstaviteľov katolíckej
alebo ortodoxnej kresťanskej cirkvi. Typy vyhlásení a argumentácia, ktoré sa
používali sú väčšinou podobné tým, ktoré sa uvádzali v monitorovacom
projekte Mozaika. Nie je prekvapujúce, že z rozhovorov s mimovládnymi
organizáciami LGBT a národnými orgánmi pre otázky rovnosti v týchto
krajinách vyplynulo, že tam, kde sa homosexualita stretáva so
silným politickým odporom z morálnych dôvodov, homofóbny nenávistný
prejav je naliehavejším a závažnejším problémom najmä, ak sa využíva na
podporu odporu voči slávnostným podujatiam hrdosti, ako sa popisuje
v oddiele o slobode zhromažďovania.
Prejavy nenávisti voči osobám zo skupiny LGBT sa samozrejme neobmedzujú
na politikov alebo náboženských predstaviteľov. Napríklad:
V sektore zábavy: Člen výberovej komisie nemeckej súkromnej televízie
speváckej súťaže („Deutschland Sucht Den Superstar“ [Nemecko hľadá

•

112

LETA News agency, 27. mája 2008
Stretnutia v rámci výskumu v teréne s Maltským hnutím pre práva homosexuálov (3. marca
2008), organizáciami Arcigay/Arcilesbica (Taliansko, 5. marca 2008), Litovskou gejskou ligou
(13. marca 2008), Kampaňou proti homofóbii (17. marca 2008), cyperským Hnutím pre
oslobodenie homosexuálov (10. apríla 2008), organizáciou OLKE (Grécko, 14. apríla 2008),
organizáciou ACCEPT (Rumunsko, 12. apríla 2008)

113
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Superstar]) urobil rozruch, keď zavolal na účastníka predstavenia „Buzík,
spieva ako sviňa!“ 114
V médiách: „Homosexuáli by mali byť popravení“, takýto titulok sa objavil
v rumunských novinách Evenimentul Zilei 11. mája 2004 v článku
o verejných podujatiach osôb zo skupiny LGBT. 115
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Zo strany verejných činiteľov: V roku 2005 bol známy portugalský
mienkotvorca žalovaný za to, že verejne vyhlásil, že homosexuáli sú chorí
a prirovnal ich k pedofilom a drogovo závislým. 116

•

Nenávistný prejav na internete
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Veľké obavy vzbudzuje rozmach homofóbneho nenávistného prejavu
prostredníctvom internetu. Táto problematika sa len málo skúmala, ale z
výskumu v teréne vyplýva, že mimovládne organizácie LGBT 117, národné
orgány pre otázky rovnosti 118 a štúdie upozorňujú, že je to oblasť vzbudzujúca
vážne obavy. V jednej štúdii z roku 2006 119 sa konštatuje: „Pri rýchlej kontrole
ktoréhokoľvek prehliadača sa objaví množstvo internetových stránok, ktoré sa
zameriavajú na šírenie názorov namierených proti prisťahovalcom, židom,
moslimom alebo homosexuálom podnecujúcich k nenávisti a násiliu voči týmto
skupinám.“
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V štúdii sa tiež uviedlo, že napríklad holandský úrad pre sťažnosti
v Holandsku zaznamenáva neustály nárast množstva takýchto materiálov
publikovaných v holandskom internetovom priestore.

Pr

Niektoré národné orgány pre otázky rovnosti a mimovládne organizácie LGBT
tiež zaznamenali významný počet nenávistných komentárov voči osobám zo
skupiny LGBT na internete. Podobne ako tomu býva aj v iných súvislostiach,
niektoré siete orientované proti sieťam osôb zo skupiny LGBT využívajú
internet na komunikáciu, vytváranie sietí a mobilizáciu. Ako príklad možno
uviesť lotyšské združenie NoPride alebo portugalský Partido Nacional
Renovador, ktorý oznámil demonštráciu proti „homosexuálnej a pedofilnej
lobby“ na nacionalistiskom blogu v roku 2005. V roku 2006 sa v súvislosti

114

V nemčine: „Vollschwuchtel, singt wie ein Schwein“ (vysielané na RTL, 2008), citované
v Nemecku, národná správa
115
Romania, národná správa report
116
J.E.F. Gouveia (2005) „Qualquer dia a pedofilia vau acabar por ser legalizada“, v O
Independente, 18. februára 2005
117
Stretnutie v rámci výskumu v teréne napríklad s organizáciou SEKÛ (Estónsko, 10. marca
2008)
118
Stretnutie v rámci výskumu v teréne napríklad s ombudsmankou pre otázky rovnosti (Litva,
14. marca 2008)
119
M. Zarrehparvar (2006) „Nondiscriminatory Information Society“, v R.F. Jørgensen Human
Rights in the Global Information Society, London: The MIT Press, s. 226
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s podnecovaním nenávisti voči homosexuálom podalo oznámenie
extrémistickú pravicovú internetovú stránku vo Švédsku. 120
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Úrad ombudsmana pre rovnaké príležitosti v Litve uskutočnil vyšetrovania
z vlastného podnetu a začal konania proti nenávistným prejavom na
internetových stránkach. Z informácií zhromaždených počas rozhovorov
vyplýva, že predložiť na súd takéto prípady býva často zložité, pretože si
vyžadujú značné prostriedky a odhodlanie na odhalenie skutočných autorov
zodpovedných za komentáre. 121
Závery

ov

Trestná činnosť motivovaná nenávisťou proti osobám zo skupiny LGBT je
rozšíreným javom, ktorý rôznymi spôsobmi vplýva na homosexuálnych mužov,
lesby, bisexuálnych mužov i ženy a transgenderov.
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Nedostatočné oznamovanie incidentov polícii alebo iným orgánom –
vysvetľované neochotou samotných obetí zo skupiny LGBT oznamovať
incidenty alebo nedbalosťou zo strany policajných orgánov – je faktorom, ktorý
prispieva k tomu problému.
Hoci nedostatočné oznamovanie v prípade trestnej činnosti motivovanej
nenávisťou môže vážne brániť orgánom v účinnom boji proti nej, nie sú dobre
pripravené nástroje na oznamovanie incidentov orgánom.
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Je málo poznatkov alebo výskumných prác o rozsahu, charaktere, páchateľoch
alebo obetiach trestnej činnosti z nenávisti v rámci EÚ.

Pr

V niektorých členských štátoch sú problémom útoky na miesta konania stretnutí
skupiny LGBT. Priestory mimovládnych organizácií LGBT sa vandalsky ničia
a iné miesta ich stretnutí sa podpaľujú, prípadne ich klientov obťažujú alebo
napádajú. V tejto štúdii sa uvádzajú incidenty, ktoré sa zistili v Taliansku
a Švédsku.
Nenávistný prejav zo strany verejných činiteľov je mimoriadne
znepokojujúcim javom, pretože podporovaním intolerancie negatívne
ovplyvňuje verejnú mienku. Vo verejných vyhláseniach namierených proti
osobám zo skupiny LGBT sa tieto osoby často vykresľujú ako neprirodzené,
narušené, deviantné, spojené s trestnou činnosťou, nemorálne alebo
destabilizujúce spoločnosť.

120

Brottsförebyggande rådet (Švédska národná rada pre prevenciu kriminality), 2008 Hatbrott
2007 - En sammanställning av anmälningar med främlingsfientliga, islamofobiska,
antisemitiska och homofobiska motiv
121
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s ombudsmankou pre otázky rovnosti (Litva, 14. marca
2008)
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Internet je špecifickou oblasťou, ktorá vyvoláva obavy. Internet sa používa na
podnecovanie nenávisti a páchateľov je zložité nájsť a obžalovať.

Sloboda zhromažďovania
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Tento oddiel sa zameriava na situáciu týkajúcu sa verejných demonštrácií
a podujatí skupiny LGBT, predovšetkým slávností Pride a problematiku
prístupu k budovám a miestam konania pre aktivity skupiny LGBT.

Slávnostné pochody hrdosti a iné verejné demonštrácie a podujatia skupiny
LGBT
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Slávnosti Gay Pride sa tradične konajú od júna 1969, keď osoby zo skupiny
LGBT v New Yorku niekoľko dní protestovali proti pretrvávajúcemu
policajnému obťažovaniu osôb zo skupiny LGBT a ich miest stretnutí. Ďalší
rok si tento protest pripomenuli v niekoľkých amerických mestách a odvtedy
sa každoročné demonštrácie proti homofóbii a za práva osôb zo skupiny LGBT
rozšírili po svete. Tieto demonštrácie hrdosti „Pride“, ktoré v mnohých
členských štátoch nadobudli charakter slávností, majú navyše veľmi dôležitú
funkciu pri budovaní komunity a podpore osôb a skupín LGBT. Na základe
rozhovorov sa zistilo, že každoročné podujatia alebo demonštrácie organizujú
miestne mimovládne organizácie LGBT takmer v každom členskom štáte EÚ
a väčšinou nemajú problémy so získaním povolenia od polície alebo miestnych
orgánov a v niektorých prípadoch sa skutočne organizujú v spolupráci
s miestnymi orgánmi. 122
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Demonštrácie sa organizujú pod rôznymi hlavičkami, napr. Pochod
rozmanitosti, Dúhový pochod, Pochod rovnosti alebo Christopher Street Day
s rôznymi sloganmi, cieľmi a typmi prejavu. V tejto súvislosti sa účasť
samotnej EÚ na týchto oslavách berie ako znak podpory pre rozmanitosť
v sexuálnej orientácii. Tak tomu bolo v roku 2005 v prípade amsterdamskej
„Canal Parade“, na ktorej participovala loď „Za rozmanitosť. Proti
diskriminácii“ ako súčasť kampane Európskej komisie za nediskrimináciu. 123
V posledných rokoch však niektoré podujatia pútajú značne negatívny záujem
v rôznych členských štátoch EÚ a polemiky o určitých slávnostiach
homosexuálov svedčia o tom, že sa homosexualita dostáva do centra politickej
pozornosti.
Objavujú sa určité aspekty týkajúce sa niektorých reakcií členských štátov ma
slávnostné podujatia hrdosti v posledných rokoch: zlyhanie niektorých orgánov
v oblasti zabezpečenia práva na zhromažďovanie v prípade osôb zo skupiny
LGBT, nezabezpečenie ochrany osobám zo skupiny LGBT pred
protidemonštrantami a faktické využívanie verejných demonštrácií osôb zo
122
123

Informácie zhormaždené počas výskumu v teréne.
Pozri http://www.stop-discrimination.info/31.0.html (12.01.2009)
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skupiny LGBT politickými alebo náboženskými predstaviteľmi na podporu
postojov a aktivít proti osobám zo skupiny LGBT.
Zákazy

er
en
ý

V posledných rokoch dochádza k prípadom, že samosprávne orgány zakazujú
aspoň spočiatku mierové demonštrácie a zhromaždenia skupín obhajujúcich
práva osôb zo skupiny LGBT:
Litva: V roku 2007 samosprávne orgány vo Vilniuse nepovolili v dvoch
prípadoch verejné podujatie osôb zo skupiny LGBT. V druhom prípade
organizátori podali sťažnosť, ale súd sťažnosť zamietol. 124

ov

Lotyšsko: Na základe informácií zhromaždených počas rozhovorov
samosprávne orgány v rokoch 2005 a 2006 zakázali slávnostný pochod hrdosti
v Rige. 125
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Bulharsko: V roku 2005 starosta mesta Varna zakázal otvorenie informačného
stánku Pink Point. Organizátori podali sťažnosť na Komisiu pre ochranu proti
diskriminácii a samospráva mesta Varna bola uznaná vinnou z nepriamej
diskriminácie. Prípad ešte nie je doriešený kvôli odvolaciemu konaniu. 126
Rumunsko: V roku 2005 samosprávne orgány zakázali Pochod rozmanitosti
v Bukurešti. 127
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Poľsko: V roku 2004 a 2005 samosprávne orgány vo Varšave zakázali
pochody rovnosti skupiny LGBT. V roku 2005 boli podobné pochody zakázané
v meste Poznaň. 128
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Zákazy sa zdôvodňovali bezpečnosťou účastníkov, porušovaním verejnej
morálky a zachovaním verejného poriadku. Je však potrebné poznamenať, že
niektoré zákazy a iné postupy spôsobujúce prekážky (napríklad v Bukurešti,
Varšave a Rige) sa zmenili na základe obhajoby zo strany mimovládnych
124

E. Ziobiene (2008) Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual
Orientation, Report on Lithuania, FRALEX Legal Report. Tiež: Stretnutia v rámci výskumu
v teréne s Litovskou gejskou ligou (Litva, 13. marca 2008) a ombudsmankou pre rovnaké
príležitosti (Litva, 14. marca 2008)
125
Stretnutia v rámci výskumu v teréne v Lotyšsku: Tiesībsarga birojs [Úrad ombudsmana]
(12. marca 2008) a mimovládna organizácia LGBT Mozaika (12. marca 2008)
126
S. Kukova (2008) Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds f Sexual
Orientation, Report on Bulgaria, Fralex Legal Country Report. Tiež: Stretnutie v rámci
výskumu v teréne s mimovládnou organizáciou BGO Gemini, 28. apríla 2008 a Komisiou pre
ochranu proti diskriminácii, 29. apríla 2008
127
Rumunsko, národná správa a stretnutia v rámci výskumu v teréne s mimovládnou organizáciou
LGBT ACCEPT (7. apríla 2008)
128
M. Abramovicz (ed.) (2007) The Situation of Bisexual and Homosexual Persons in Poland;
2005 and 2006 report, Warsaw: Campaign Against Homophobia and Lambda Warsaw
Association
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organizácií LGBT, medzinárodného tlaku, súdnych rozhodnutí, stanovísk
národných orgánov pre otázky rovnosti alebo intervencií ministrov. 129
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Vo veci Baczkowski a iní proti Poľsku, žiadosť č. 1543/06, rozsudok z 3. mája 2007
Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že sa zákazmi pochodov a zhromaždení
rovnosti vo Varšave v roku 2005 porušili články 11, 13 a 14 Európskeho dohovoru o
ľudských právach 130

Administratívne prekážky
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Z rozhovorov vyplynulo, že administratívne prekážky sa v roku 2007 použili v
Estónsku, kde miestna polícia nebola ochotná spolupracovať s organizátormi
podujatia Pride a žiadala od nich, aby si najali súkromnú bezpečnostnú
službu. 131 Organizátori predložili sťažnosť ministrovi spravodlivosti. Minister
konštatoval, že Põhja Politseiprefektuur [Severná policajná prefektúra] sa
neriadila normami dobrej správy, keď odmietla spolupracovať organizátormi
pochodu. 132
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Minister spravodlivosti zdôraznil, že aj keď orgány sú si vedomé svojich
negatívnych povinností, t. j. nenarušovať pochod, nie sú si vedomé svojej
pozitívnej povinnosti zabezpečiť prostredie, kde sa môže uplatňovať sloboda
zhromažďovania a príslušné práva (napríklad ochranou demonštrantov pre
protidemonštratmi). 133
Podľa opytovaných sa podobné prekážky vyskytli v prípade Pochodu
rozmanitosti v Rumunsku v roku 2008, keď miestna polícia požadovala od
organizátorov plán regulácie dopravy. 134
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Protireakcie

129

Rumunsko, národná správa. M. Abramovicz (ed.) (2007) The Situation of Bisexual and
Homosexual Persons in Poland; 2005 and 2006 report, Campaign Against Homophobia and
Lambda Warsaw Association, Warsaw. Stretnutia v rámci výskumu v teréne v Lotyšsku:
Tiesībsarga birojs [Úrad ombudsmana] (12. marca 2008) a mimovládna organizácia LGBT
Mozaika (12. marca 2008)
130
Pozri http://www.icj.org/IMG/European_Compilation-web.pdf (26.11.2008)
131
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s organizáciou SEKÛ a Rozmanitosť (Estónsko,
10. marca 2008)
132
Estonia/Õiguskantsleri kantselei (09.2007) „Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava
järgimiseks“ [„Odporúčanie na dodržiavanie zákonnosti a dobrej správy vecí verejných“], list
adresovaný politseiprefekt [policajnému prefektovi] Raivo Kütt, s. 13
133
Estonia/Õiguskantsleri kantselei (09.2007) „Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava
järgimiseks“ [„Odporúčanie na dodržiavanie zákonnosti a dobrej správy vecí verejných“], list
adresovaný politseiprefekt [policajnému prefektovi] Raivo Kütt, s. 13
134
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s organizáciou ACCEPT (Rumunsko, 7. apríla 2008)
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Reakcie proti demonštráciám skupiny LGBT, akými sú podujatia Pride sa
neobmedzujú na policajné orgány . V lete 2008 boli zaznamenané
v medzinárodných spravodajských médiách násilné útoky na slávnostné
pochody hrdosti v hlavných mestách Českej republiky, Maďarska
a Bulharska. Násilné útoky na demonštrácie sa v posledných rokoch vyskytli
vo Švédsku, Poľsku, Lotyšsku, Estónsku, Českej republike, Maďarsku,
Rumunsku a Bulharsku. 135
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„Neonacisti, ktorí ma zbili na slávnostnom pochode hrdosti v roku 2003 mali veľké
šťastie, pretože som oboje „blatte“ [hanlivé pomenovanie pre nebelošských Švédov alebo
s inou farbou pleti, napr. Arabov alebo Latinskoameričanov] i homosexuál. Dnes viem, že
viac ako inokedy je potrebné zúčastňovať sa na slávnostných pochodoch hrdosti. Je tak
veľa gejov, lesieb a transgenderov, ktorí si netrúfajú pochodovať. Vyjdite na ulice, ukážte
sa!” 136 (muž, Švédsko)
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Podľa mimovládnych organizácií LGBT a národných orgánov pre otázky
rovnosti vo vyššie uvedených krajinách, protidemonštrácie bývajú
organizované viacerými skupinami, niekedy pracujúcimi v strategických
spolkoch
a môžu
zahŕňať:
fašistické
a neonacistické
skupiny,
ultranacionalistické skupiny a/alebo konzervatívne ortodoxné, katolícke alebo
evanjelické kresťanské skupiny.
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V niektorých prípadoch mobilizácia na protidemonštrácie prekračuje rámec
týchto skupín, výsledkom čoho sú veľké verejné demonštrácie, na ktorých sa
volá napríklad po „smrti sodomitov“ 137 a používajú heslá, ako napr. „Gay Pride
= Aids Pride“, „Stop západnej dekadencii“ alebo „Homosexuáli sú ako židia –
musia zomrieť“. 138

Pr

Ako príklad výziev, ktorým čelia organizátori verejných podujatí skupiny
LGBT možno uviesť výsledok poľského prieskumu v roku 2005, podľa ktorého
78 % respondentov bolo proti tomu, aby organizácie LGBT mali právo verejne
demonštrovať. 139
Podľa výsledkov výskumnej práce v teréne niektoré mimovládne organizácie
LGBT uviedli, že za útoky na slávnostné podujatia alebo pochody boli
zodpovedné problémy so zaistením bezpečnosti pre účastníkov pred a najmä po

135

Informácie z národných správ
RFSL (2005) „Belonging“, dostupné na http://www.rfsl.se/public/rfsl_belonging_2.pdf
06.02.2009)
137
Rumunsko, národná správa
138
S.P. Knudsen, „Gay Pride er vestlig decadence“ v Dagbladet Information, 02.06.2008,
dostupné na: http://www.information.dk/160136 (21.07.2008)
139
Výskumné centrum verejnej mienky (2005) Akceptácia práv gejov a lesieb a sociálna
vzdialenosť k nim, dostupné na: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2005/K_127-05.PDF
(21.07.2008)
136
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podujatiach Pride. 140 Polícia údajne nevedela alebo nechcela chrániť účastníkov
pre útokmi. 141
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Je množstvo príkladov, keď politici odmietli podporiť slávnostné podujatia
Pride, avšak keď títo politici sú priamo zodpovední za rovnaké zaobchádzanie,
politický odkaz býva obzvlášť silný. V máji 2008 novovymenovaná ministerka
pre rovnaké príležitosti v Taliansku odmietla podporiť Gay Pride v Ríme
z dôvodu, že homosexuáli už nie sú v Taliansku diskriminovaní. Nesúhlasila
s domnelým cieľom organizátorov podujatia Gay Pride poskytnúť
homosexuálnym zväzkom rovnakú platnosť ako heterosexuálnym
manželstvám.
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Pri posúdení zaobchádzania zo strany orgánov, charakteru protidemonštrácií
a verejných diskusií, ktoré sprevádzajú demonštrácie LGBT, je jasné, že
extrémisti nie sú jedinými aktérmi ohrozujúcimi slobodu zhromažďovania v
prípade demonštrácií LGBT. Medzi členskými štátmi, kde orgány zamietli
alebo neboli ochotné povoliť demonštrácie osobám zo skupiny LGBT
a výskytom násilných protidemonštrácií je značná súvislosť.
Zákazy, prekážky a útoky na demonštrácie osôb zo skupiny LGBT
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V posledných piatich rokoch sa zákazy, administratívne prekážky
a organizované útoky na verejné demonštrácie osôb zo skupiny LGBT vyskytli
v Bulharsku, Estónsku, Lotyšsku, Poľsku a Rumunsku. Organizované útoky
(ale nie zákazy alebo prekážky) sa vyskytli v Českej republike, Maďarsku,
Taliansku a Švédsku.
V tejto súvislosti neboli zaznamenané žiadne problémy v Portugalsku,
Španielsku, Francúzsku, Belgicku, Nemecku, Rakúsku, Slovensku,
Slovinsku, Malte, Írsku, Spojenom kráľovstve, Luxembursku, Holandsku,
Grécku, Dánsku alebo Fínsku.
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Na základe výskumnej práce v teréne môžeme poukázať na Litvu, kde napriek
niekoľkým pokusom organizovať verejné podujatia LGBT sa v čase písania
správy neuskutočnilo ani jedno pre zákazy miestnych orgánov. 142 Na Cypre sa
nikdy neusporiadali verejné podujatia osôb zo skupiny LGBT. 143
Dostupnosť priestorov
140

Stretnutia v rámci výskumu v teréne napríklad s organizáciou RFSL (Švédsko, 5. marca 2008),
Háttér Társaság a Melegekért [podporná organizácia Háttér] (Maďarsko, 17. apríla 2008),
Mozaika (Lotyšsko, 12. marca 2008)
141
Stretnutia v rámci výskumu v teréne napríklad s organizáciou ACCEPT (Rumunsko, 7. apríla
2008), Háttér Társaság a Melegekért [podporná organizácia Háttér] (Maďarsko, 17. apríla
2008), Kampaň proti homofóbii (Poľsko, 17. marca 2008)
142
Stretnutia v rámci výskumu v teréne s Litovskou gejskou ligou (Litva, 13. marca 2008)
a ombudsmankou pre rovnaké príležitosti (Litva, 14. marca 2008)
143
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s cyperskou organizáciou Hnutie za oslobodenie
homosexuálov (Cyprus, 10. apríla 2008)
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Osoby zo skupiny LGBT a ich organizácie v niektorých členských štátoch sa
stretávajú s problémami aj pri hľadaní priestorov na politické alebo kultúrne
aktivity. Vo všetkých členských štátoch okrem Cypru mimovládne organizácie
LGBT pracujú vo svojich vlastných kanceláriách alebo sa delia o kancelárie
s inými MVO. Získavanie takýchto priestorov na organizovanie politických,
sociálnych alebo kultúrnych aktivít je niekedy problematické. Podľa výskumu
v teréne napríklad v Litve mimovládna organizácia pre zdravotne postihnuté
osoby odmietla poskytnúť priestory organizácii Litovská gejská liga (LGL)
z dôvodu, že si vo svojich priestoroch neželajú osoby zo skupiny LGBT. 144
Oslava 10. výročia hnutia LGBT v Slovinsku sa plánovala na Ľubľanskom
hrade. Nájomca hradu zrušil podujatie, keď zistil, že sa koná v súvislosti zo
skupinou LGBT. 145
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V Taliansku v roku 2005 lesbické organizácie v Miláne protestovali proti
Milánskej provincii, pretože niekoľko dní pred podujatím zakázali prístup k
miestu konania medzinárodného seminára o lesbickej problematike.
Organizáciám LGBT bol znemožnený prístup k účasti na vládnej konferencii
o rodine, ktorú organizovalo Ministerstvo rodiny v máji 2007. Okrem toho
mnohé divadlá, kiná a iné miesta, využívané v Taliansku na verejné diskusie sú
vo vlastníctve katolíckej cirkvi a je zakázané ich využívať na podujatia
v súvislosti s právami osôb zo skupiny LGBT. 146
Závery
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Vo väčšine členských štátov osoby zo skupiny LGBT môžu slobodne
uplatňovať svoje právo na slobodné zhromažďovanie. V posledných rokoch
však zákazy alebo administratívne prekážky v niektorých členských štátoch
(Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko a Bulharsko) bránia
organizácii mierových verejných demonštrácií osôb zo skupiny LGBT. Okrem
Litvy mimovládne organizácie LGBT následne uspeli pri organizovaní svojich
podujatí v týchto členských štátoch.
Aj v niektorých členských štátoch verejné orgány nedokázali alebo nechceli
zaistiť bezpečnosť účastníkov pri verejných demonštráciách osôb zo skupiny
LGBT pred útokmi pravicových, nacionalistických, konzervatívnych a/alebo
náboženských protidemonštrantov. V posledných piatich rokoch sa takéto
útoky uskutočnili vo Švédsku, Estónsku, Lotyšsku, Poľsku, Českej
republike, Maďarsku, Taliansku, Rumunsku a Bulharsku.

144

Stretnutia v rámci výskumu v teréne s organizáciou Litovská gejská liga (Litva, 13. marca
2008) a ombudsmankou pre rovnaké príležitosti (Litva, 14. marca 2008)
145
Slovinsko, národná správa
146
Taliansko, národná správa a stretnutie v rámci výskumu v teréne s organizáciami Arcigay
a Arcilesbica, 5. marca 2008
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Podľa informácií zhromaždených v rozhovoroch mimovládne organizácie
LGBT uviedli, že v niektorých členských štátoch môže byť problémom nájsť
priestory na aktivity skupiny LGBT. 147

147

Informácie z rozhovorov uskutočnených v rámci výskumu v teréne v Taliansku, Litve
a Slovinsku
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Trh práce
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V tomto oddiele sa skúmajú rôzne otázky týkajúce diskriminácie na základe
sexuálnej orientácie v zamestnaní, najmä neviditeľnosť osôb zo skupiny LGBT,
prístup osôb zo skupiny LGBT k svojim právam na trhu práce, dôkazy o úrovni
pociťovanej diskriminácie a homofóbie na pracovisku, výskyt diskriminácie na
trhu práce a postojov a povinností zamestnávateľov voči osobám zo skupiny
LGBT.
Otvorenosť verzus neviditeľnosť osôb zo skupiny LGBT
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Zo všetkých členských štátoch z rozhovorov v rámci výskumu v teréne
s mimovládnymi organizáciami LGBT vyplýva, že mnohé osoby zo skupiny
LGB sa na trhu práce nezviditeľňujú. Toto zistenie sa potvrdilo v rozhovoroch
s národnými orgánmi pre otázky rovnosti a verejnými orgánmi vo všetkých 27
členských štátoch. 148 Ako poznamenala Komisia, „vo verejných štatistikách je
ťažké identifikovať skupinu vystavenú diskriminácii a nie vždy si to želá…
Máme informácie, že k diskriminácii na základe sexuálnej orientácie dochádza
pri prijímaní osoby a pri prezradení informácie o sexuálnej orientácii osoby, či
úmyselnom alebo neúmyselnom.“ 149
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Podľa správy ILGA-Europe 150 42 % respondentov zo skupiny LGB na svojom
pracovisku sa nepriznáva k svojej sexuálnej orientáciu, 66 % osôb udáva, že sa
nechce prejaviť zo strachu pred odvetnými opatreniami.
Zo švédskeho prieskumu 151, ktorý uskutočnil Arbetslivsinstitutet [Národný
inštitút pre pracovný život], vyplýva, že 50 % respondentov zo skupiny LGB sa
v práci nehlási otvorene k svojej orientácii. 40 % z nich sa vyhýba
spoločenskému styku, pretože sa boja, že budú „odhalení“.
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Z nemeckého prieskumu 152 2 230 zamestnancov z radov gejov a lesieb
vyplynuli rovnaké závery: 52 % gejov a lesieb buď neprezradí svoju sexuálnu
orientáciu svojim kolegom, alebo ju prezradí iba niektorým. Miera
148

Stretnutia v rámci výskumu v teréne s mimovládnymi organizáciami LGBT, národnými
orgánmi pre otázky rovnosti a verejnými orgánmi vo všetkých členských štátoch EÚ, marec –
máj 2008
149
Európska komisia, „The Fight against Discrimination and the Promotion of Equality. How to
Measure Progress Done“, s. 62, dostupné na
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/stud/measprog08_en.pdf
(16.12.2008)
150
S. Quinn and E. Paradis (2007) Going Beyond the Law: promoting equality in employment,
ILGA-Europe
151
Arbetslivsinstitutet (2003) Arbetsvillkor och utsatthet. Stockholm
152
D. Frohn (2007) „Out im Office?!“ Sexuelle Identität, (Anti-)Diskriminierung und Diversity
am Arbeitsplatz. Köln: Schwules Netzwerk NRW e.V. (ed.) financovaný Ministerstvom pre
medzigeneračné záležitosti, rodinu, ženy a integráciu severného Porýnsko-Westfálska
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oboznámenia nadriadených alebo vedúcich pracovníkov bola omnoho nižšia
(65,1 % neprezradí alebo prezradí iba niektorým nadriadeným alebo vedúcim).
V určitých pracovných odvetviach, napríklad vo vojenskom a cirkevnom je táto
miera omnoho nižšia.
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Vo fínskej štúdii 153 sa preukázalo, že zamestnanci zo skupiny LGB majú
osobitné postavenie v porovnaní s menšinami v tom, ako vplýva otvorenosť na
ich pracovný život. Neistota v zamestnaní sa uvádzala ako jeden z hlavných
faktorov zatajovania na pracovisku. Podľa inej fínskej štúdie 154 spoločným
znakom osôb zo skupiny LGBT je, že si vymýšľajú stratégie, ako sa vyhnúť
prezradeniu toho, že patria do tejto skupiny, napríklad zmenou témy rozhovoru
alebo nezúčastňovaním sa konverzácií na pracovisku.
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„Často si myslím, že by mi potom, keby som mala mladé dievčatá za pacientky,
pravdepodobne nikdy nepovolili, aby som sa o ne znovu starala, myslím, že by ma
nikdy neurobili zodpovednou sestrou, ani nič iného. Pravdepodobne by si mysleli, že
som pedofil alebo niečo podobné. Takto nejako by som sa cítila, pane Bože, keby na
to teraz prišli.“ (31-ročná žena, Fínsko) 155
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Ako uviedol zástupca švédskej federácie pre práva lesieb, gejov, bisexuálov a
transgenderov (RFSL): „Mohli by ste mať pocit, že musíte odpovedať neurčito
a prípadne sa stanete nevýraznou osobou v porovnaní s inými. Isté je, že takto
sa nezačleníte do kolektívu, takže spoločenský aspekt vašej práce je mizerný.
A v práci predsa trávime jednu tretinu života, takže je veľmi dôležité byť
súčasťou kolektívu.“ 156

Pr

Z výskumu vyplýva, že takéto neustále manévrovanie má dôsledky na život
jednotlivca na pracovisku. Zo švédskej štúdie 157 vyplýva, že so skrývaním sa
na pracovisku sa spájajú zdravotné riziká a štúdia v Spojenom kráľovstve 158
dokázala, že osoby zo skupiny LGB si myslia, že by boli produktívnejšie, keby
sa mohli otvorene prejaviť.
Dostupnosť práv na trhu práce
153

J. Lehtonen and K. Mustola eds. (2004) „Straight people don’t tell, do they…? Negotiating the
boundaries of sexuality and gender at work“, Výskumné správy 2b/04, Ministerstvo práce
154
M. Kaskissari (2004) „Young Lesbian and Bisexual Women and their coping at work“, v J.
Lehtonen, K. Mustola eds. (2004) „Straight people don’t tell, do they…? Negotiating the
boundaries of sexuality and gender at work“, Výskumné správy 2b/04, Ministerstvo práce
155
J. Lehtonen and K. Mustola eds. (2004) „Straight people don’t tell, do they…? Negotiating the
boundaries of sexuality and gender at work”, Výskumné správy 2b/04. Ministerstvo práce
156
RFSL (2007) Open Up Your Workplace: challenging homophobia and hetero-normativity, s.
19. Stockholm
157
Arbetslivsinstitutet (2003) „Arbetsvillkor och utsatthet“, dostupné na
http://www.rfsl.se/public/hobi_almedalen2003.pdf (6.2.2009)
158
Stonewall (2008) Serves You Right. Lesbian and gay people’s expectations of discrimination
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Smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní 159 zakazuje v práci
a zamestnaní priamu i nepriamu diskrimináciu, ako aj obťažovanie na základe
sexuálnej orientácie tak v súkromnom, ako aj verejnom sektore. Tento zákaz
platí, pokiaľ ide o podmienky prístupu k zamestnaniu, samostatne zárobkovej
činnosti alebo povolaniu, prístupu k odbornému poradenstvu, odbornej
príprave, podmienkam zamestnania a pracovným podmienkam, členstvu
a činnosti v organizácii zamestnancov alebo zamestnávateľov. Smernicu mali
všetky členské štáty EÚ implementovať do 2. decembra 2003. Implementácia
je zatiaľ v jednotlivých členských štátoch na rôznej úrovni . 160

ov

Z rozhovorov s národnými orgánmi pre otázky rovnosti a mimovládnymi
organizáciami LGBT vyplynulo, že otázka dostupnosti práv pre osoby zo
skupiny LGBT a ich úsilia dosiahnuť nápravu v prípade diskriminačného
zaobchádzania je problémom vo všetkých 27 členských štátoch.
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Ak je niekto zo skupiny LGBT diskriminovaný, je potrebné, aby mal prístup
k mechanizmom, ktoré mu umožnia sťažovať sa. V tejto súvislosti je
rozhodujúca prítomnosť národného orgánu pre otázky rovnosti ktoré sa
zaoberajú sťažnosťami na základe sexuálnej orientácie, aby sa osobám zo
skupiny LGBT umožnil prístup k právu na nediskrimináciu. V mnohých
členských štátoch však takéto orgány jednoducho neexistujú.
Mapa znázorňuje, v ktorých z 27 členských štátov národné orgány pre otázky
rovnosti pokrývajú diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie:
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Národné orgány pre otázky rovnosti

159

Smernica Rady 2000/78/ (27.11.2000)
Agentúra Európskej únie pre základné práva (2008) Homofóbia a diskriminácia na základe
sexuálnej orientácie v členských štátoch EÚ: Časť 1 – Právna analýza, s. 36-52.

160
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Insert translation
Lithuania
Litva
Italy
Taliansko
Finland
Fínsko
Portugal
Portugalsko
Slovenia
Slovinsko
Estonia
Estónsko
Hungaria
Maďarsko
Slovakia
Slovensko
Bulgaria
Bulharsko
Greece
Grécko
Cyprus
Cyprus
Latvia
Lotyšsko
Romania
Rumunsko
Malta
Malta
Jeden orgán pre otázky rovnosti
Smerovanie k jednému orgánu pre otázky rovnosti
Žiadny orgán pre otázky rovnosti zaoberajúci sa diskrimináciou na
základe sexuálnej orientácie

Pr

Insert translation
Country Results
Výsledky podľa krajín
The Netherlands
Holandsko
Sweden
Švédsko
Denmark
Dánsko
Austria
Rakúsko
Belgium
Belgicko
Spain
Španielsko
Germany
Nemecko
Luxembourg
Luxembursko
France
Francúzsko
United Kingdom
Spojené kráľovstvo
Európska únia (27)
European Union (27)
Ireland
Írsko
Czech Republic
Česká republika
Single Equality Body
Moving towards a Single Equality Body
No Equality Body addressing discrimination on ground of sexual
orientation

Panuje všeobecná tendencia smerom k modelu jedného orgánu pre otázky
rovnosti, ktorý bude kompetentný sa zaoberať všetkými dôvodmi
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diskriminácie. Takýto model je už zavedený v 18 členských štátoch (Belgicko,
Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva,
Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko,
Slovensko, Slovinsko a Spojené kráľovstvo). Okrem toho, zatiaľ čo deväť
členských štátov v čase písanie správy nemalo orgány pre otázky rovnosti
kompetentné na riešenie diskriminácie na základe sexuálnej orientácie, štyri
štáty sa vydávajú týmto smerom (Estónsko, Taliansko a Portugalsko).
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Iba Švédsko má orgán, ktorý je špecificky poverený riešiť diskrimináciu na
základe sexuálnej orientácie, menovite HomO, jeden zo štyroch ombudsmanov
pre otázky rovnosti. Od 1. januára 2009 sa však ombudsman zodpovedný za
riešenie diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a ďalší ombudsmani
zodpovední za riešenie diskriminácie zlúčili a bol vytvorený inštitút švédskeho
ombudsmana pre otázky rovnosti. Nový ombudsman bude pri svojej činnosti
vychádzať z nového zákona proti diskriminácii, ktorý nahradí existujúcich
sedem zákonov o diskriminácii. 161 Celkove je možné, že do jedného až dvoch
rokov bude mať 22 členských štátov jeden orgán pre otázky rovnosti, ktorý
bude kompetentný zaoberať sa všetkými dôvodmi diskriminácie.
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Deväť členských štátov nemá orgán pre otázky rovnosti, ktorý je kompetentný
riešiť diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie (Česká republika,
Dánsko, Estónsko, Španielsko, Taliansko, Malta, Poľsko, Portugalsko
a Fínsko). V piatich z nich by úrad ombudsmana mohol byť kompetentný na
doručovanie sťažností na diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie (Česká
republika, Estónsko, Španielsko, Poľsko a Fínsko). Tieto typy
ombudsmanských inštitúcií však nedisponujú rozsahom právomocí, aké majú
mať orgány zaoberajúce sa otázkami rovnosti, ktoré sa predpokladajú
v smernici o rasovej rovnosti.
Údaje o diskriminácii

Pr

Nie je veľa oficiálnych štatistických údajov o sťažnostiach na diskrimináciu.
V 10 členských štátov (Cyprus, Česká republika, Estónsko, Holandsko,
Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko a Švédsko) sa zberajú
štatistické údaje o sťažnostiach. V tabuľke sa uvádza počet sťažností v každej
krajine spolu s celkovým počtom zistení diskriminácie 162:

161

Ombudsman pre otázky rovnosti zabezpečuje, aby v žiadnej oblasti spoločnosti nedochádzalo
k diskriminácii na základe pohlavia, transgender identity alebo vyjadrenia, etnickej príslušnosti,
náboženského alebo iného vierovyznania, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie alebo
veku. Ombudsman ďalej presadzuje rovnaké práva a príležitosti, dohliada nad súladom so
zákonom proti diskriminácii, zaoberá sa jednotlivými sťažnosťami a presadzuje rovnosť
poskytovaním poradenstva a vzdelávania. http://www.homo.se/o.o.i.s/1210 (23.10.2008)
162
Informácie národných právnych správ FRALEX; informácie za Švédsko z HomO
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Celkový počet sťažností na
diskrimináciu na základe
sexuálnej orientácie –
orgány pre otázky rovnosti,
tribunály, súdy
163
a pod.(2007)

Celkový počet zistení
diskriminácie potvrdených
v roku 2007 orgánmi pre
otázky rovnosti,
tribunálmi, súdmi a pod.
164
(2007)

1
1
1
6
18
12
2
45
7
62

Ešte sa nedospelo
k rozhodnutiu
1
0
3
1
1
0
0
1
165
6

ov
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Cyprus
Česká republika
Estónsko
Holandsko
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Rakúsko
Rumunsko
Švédsko
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Krajina

V rozhovoroch s národnými orgánmi pre otázky rovnosti a mimovládnymi
organizáciami LGBT vo všetkých 27 členských štátoch sa poukázalo na
skutočnosť, že napriek implementácii právnych predpisov EÚ a transpozícii
takýchto zákonov do národnej legislatívy po celej EÚ, počet podložených
prípadov diskriminácie sexuálnej orientácie je pomerne nízky.
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V Lotyšsku Úrad ombudsmana a mimovládna organizácia LGBT
predpokladajú, že nízky počet prípadov diskriminácie je možné pripísať
mnohým dôvodom, napr. neochote osôb zo skupiny LGBT vyrovnať sa
s publicitou súdneho prípadu a tým, že nevedia, že problémy, ktorým čelia, sú
diskrimináciou. 167
Zástupca z mimovládnej organizácie LGBT Mozaika uviedol počas rozhovoru: „Ľudia
vo všeobecnosti v práci nehovoria otvorene o svojej sexuálnej orientácii a nepoznajú
svoje práva a chcú sa vyhnúť publicite. Ide aj o problém internalizovanej homofóbie.
Lotyšská spoločnosť je taká homofóbna, že osoby zo skupiny LGBT si osvojujú
negatívny názor o sebe.“ 166
163

Sťažnosti sa týkajú všetkých spoločenských oblastí diskriminácie (zamestnanosť, vzdelávanie,
bývanie, tovar a služby a pod.)
164
Počet sťažností v roku 2007 nemusí nevyhnutne zodpovedať zisteniam z roku 2007, pretože
k niektorým rozhodnutiam sa nedospelo v ten istý rok, keď sa podala sťažnosť.
165
Je potrebné poznamenať, že týchto 6 prípadov zohľadňuje iba tie prípady, keď sa našli
dostatočné dôkazy a keď sa dospelo k rozhodnutiu potvrdzujúcemu dôkazy. Vo zvyšných
56 prípadoch sa nezistilo porušenie. Z toho nemusí nevyhnutne vyplývať, že v týchto prípadoch
nedošlo k diskriminácii, ale napríklad dôkazy na podporu sťažnosti mohli byť príliš slabé.
166
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s organizáciou Mozaika (Lotyšsko, 12. marca 2008)
167
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s úradom obudsmana a organizáciou Mozaikou
(v Lotyšsku, 12. marca 2008)
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Pri rozhovore mimovládna organizácia LGBT Kampaň proti homofóbii v
Poľsku konštatovala, že osoby zo skupiny LGBT, ktoré podajú sťažnosť, sa
vystavujú riziku straty zamestnania.168 V Poľsku, ktoré má pomerne vysokú
mieru nezamestnanosti, sa osoby zo skupiny LGBT obávajú prenasledovania
a podanie sťažnosti na zamestnávateľa sa vníma ako zníženie šancí nájsť si
nové zamestnanie. 169 Zástupca z organizácie Úrad pre otázky rovnosti v Írsku
informoval pri rozhovore, že z obavy pred publicitou aj osoby zo skupiny
LGBT, ktoré sú si dobre vedomé svojich práv, nechcú predstúpiť a podávať
sťažnosti. 170
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V Grécku z určitých nepočetných výskumných prác v oblasti diskriminácie 171
vyplynulo, že jeden zo štyroch zamestnávateľov nebol ochotný pozvať na
pracovný pohovor uchádzačov, o ktorých bolo známe alebo sa predpokladalo,
že sú homosexuálni („s nálepkou homosexuál“). Toto percento je vyššie v
prípade mužských zamestnávateľov (1 prípad z troch).
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Vo Francúzsku mimovládne organizácie LGBT Inter LGBT a L’Autre Cercle povedali v
rozhovoroch o „chýbajúcej súvislosti“ medzi slovom „diskriminácia“ a sexuálna
orientácia: „Keď spomeniete slovo „diskriminácia“ ľudia automaticky myslia na rodové
a rasové/etnické dôvody, pričom sa zabúda na iné dôvody vrátane sexuálnej
orientácie.“ 172

Pr

Príklad osvedčeného postupu: Vo Francúzsku HALDE [Vysoký úrad pre boj
proti diskriminácii a za rovnosť] vypracoval a distribuoval Chartu rozmanitosti
[la charte de la diversité] stovkám francúzskych spoločností na zvýšenie
informovanosti a mobilizáciu hlavných zainteresovaných strán, aby preskúmali
svoje postupy v tejto oblasti. 173
V Rakúsku dopravná spoločnosť napokon prepustila vodiča električky vo
Viedni, ktorého niekoľko rokov šikanovali kolegovia. Zamestnanec spoločnosť
zažaloval a vyhral na prvostupňovom pracovnom súde vo Viedni. Keďže sa
168

Stretnutie v rámci výskumu v teréne s organizáciou Kampania, (Poľsko, 17. marca 2008)
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s organizáciou Kampania, (Poľsko, 17. marca 2008)
170
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s organizáciou Úrad pre otázky rovnosti Írsko, (Írsko,
4. apríla)
171
Drydakis Nick (2007), Dual Life for Equal Labour? Sexual Orientation Discrimination in the
Greek Labour Market, Department of Economics, University of Crete, B.E.N.E.Tec, dostupné
na
http://www.soc.uoc.gr/econ/wpa/docs/Sexual_Orientation_Discrimination_in_Greece_Drydaki
s.pdf (11.09.2009)
172
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s organizáciami Inter-LGBT a L'Autre Cercle,
(Francúzsko, 10. marca 2008)
173
Pozri http://www.charte-diversite.com (7.2.2009)
169

70

dopravná spoločnosť odvolala proti tomu rozsudku, prípad ešte rieši odvolací
súd. 174
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Informácie, ktoré poskytli mimovládne organizácie LGBT, potvrdzujú zistenia
výskumu. V štúdii 175 pokrývajúcej Severné Írsko v Spojenom kráľovstve aj
Írsko založenej na rozhovoroch s osobami zo skupiny LGB, mimovládnymi
organizáciami a zamestnancami orgánov pre otázky rovnosti sa dospelo
k záveru, že „všetci potenciálni sťažovatelia čelia určitým prekážkam počas
identifikácie a sledovania sťažností, avšak mnohé z nich sú vyhrotenejšie
v prípade osôb zo skupiny LGB.“ K identifikovaným prekážkam patrí strach
z prenasledovania, riziko prepustenia a riziko homofóbnych alebo
diskriminačných aktivít namierených voči nim.
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Z prieskumu Eurobarometra vyplynul aj značný nedostatok informovanosti
o príslušnej antidiskriminačnej legislatíve. Takmer polovica (45 %) občanov
EÚ sa domnieva, že neexistujú zákony zakazujúce diskrimináciu na základe
sexuálnej orientácie pri prijímaní nového zamestnanca. 176
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Skúsenosti s diskrimináciou a homofóbiou na pracovisku
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Elektronický prieskum zainteresovaných strán obsahoval aj otázky
o príležitostiach na získanie zamestnania v prípade osoby zo skupiny LGBT,
ktorá sa k svojej orientácii otvorene hlási, v porovnaní s heterosexuálnou
osobou. 43 % respondentov povedalo, že sa domnieva, že osoby zo skupiny
LGB, ktoré sa k svojej orientácii otvorene hlásia, budú mať „nerovnaké“ alebo
„skôr nerovnaké“ príležitosti v porovnaní s heterosexuálmi. 51 % sa domnieva,
že budú mať „stredne rovnaké príležitosti“ alebo „pomerne rovnaké
príležitosti“, ale iba 6 % povedalo, že osoby zo skupiny LGB, ktoré sa k svojej
orientácii otvorene hlásia, budú mať rovnaké príležitosti. Pokiaľ však ide o
príležitosti na získanie zamestnania ako transgender osoba, ktorá sa otvorene
hlási k svojej orientácii, 71 % respondentov usudzuje, že budú mať
„nerovnaké“ alebo „skôr nerovnaké“ príležitosti na získanie zamestnania.
Výskum týkajúci sa skúseností na pracovisku
Výsledky elektronického prieskumu a rozhovory v rámci výskumu v teréne sú
v súlade so zisteniami výskumu v niektorých členských štátoch, napríklad
v Belgicku, 177 Nemecku, 178 Švédsku, 179 Slovensku, 180 Írsku, 181 Dánsku, 182

174

Pozri: http://wien.orf.at/stories/270683 (10.01.2009)
J. Walsh, C. Conlon, B. Fitzpatrick and U. Hansson (2007) Enabling Gay, Lesbian and
Bisexual Individuals to Access their Rights under Equality Law. Dublin; Belfast: Equality
Authority and Equality Commission for Northern Ireland s. 4
176
Eurobarometer 263 (2007), dostupné na
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_en.pdf (12.01.2009)
177
Social and Economic Council Flanders (SERV), „Holebi’s en de arbeidsmarkt“, SERV 2005;
John Vincke, Alexis Dewaele, Wim Van den Berghe and Nele Cox, „Zzzip – een statistisch
175
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onderzoek met het oog op het verzamelen van basismateriaal over de doelgroep holebi’s“,
Gent 2006
D. Frohn (2007) „Out im Office?!“ Sexuelle Identität, (Anti-)Diskriminierung und Diversity
am Arbeitsplatz. Köln: Schwules Netzwerk NRW e.V. (ed.) financovaný Ministerstvom pre
medzigeneračné záležitosti, rodinu, ženy a integráciu severného Porýnsko-Westfálska
Arbetslivsinstitutet (2003) Arbetsvillkor och utsatthet.
P. Jójárt, M. Šípošová and A. Daučíková (2002) „Report on Discrimination of Lesbians, Gay
men and Bisexuals in Slovakia“, Archive, Bratislava
The Equality Authority (2002) Implementing Equality for Lesbians, Gays and Bisexuals.
Dublin
Prieskum uskutočnil CATINÉT Research v mene Ugebrevet A4. Zistenia publikované
v Ugebrevet A4, 8. augusta 2005 (A.F. Thøgersen, S. Kudahl).
J. Takács, L. Mocsonaki, and T. P. Tóth, „A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű
(LMBT) emberek társadalmi kirekesztettsége Magyarországon“ (Sociálne vylúčenie osôb zo
skupiny LGBT v Maďarsku), Budapešť: MTA SZKI 2007. Z nedávneho prieskumu
v Maďarsku (Takács, Mocsonaki a Tóth 2008) vyplýva, že viac ako jedna tretina
respondentov zo skupiny LGBT uviedla skúsenosti s diskrimináciou a predsudkami na
svojom pracovisku
J. Lehtonen and K. Mustola eds. (2004) „Straight people don’t tell, do they…? Negotiating
the boundaries of sexuality and gender at work. Výskumné práce 2b/04. Ministerstvo práce

Pr

178

ek
la
d

ne
bo
l

ov

er
en
ý

Maďarsku, 183 Fínsku. 184. Súhrnne z týchto výskumných štúdií vyplýva, že
osoby zo skupiny LGBT sa stretávajú s diskrimináciou a homofóbiou na
pracovisku na základe priamej a nepriamej diskriminácie (prístup
k zamestnaniu, prepustenie a nedostatočný postup v kariére); nerovnakým
zaobchádzaním v oblasti hodnotenia, tlaku na výkon, postupu, vzdelávania,
zárobkov a/alebo dovolenky; obťažovaním vo forme ponižujúcich alebo
hanlivých výrokov, nadávok alebo urážok vulgárnych rečí zo strany kolegov,
posmievania, zosmiešňovania, klebiet alebo fám; chúlostivými poznámkami
a sociálnou izoláciou.
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Zatiaľ čo nedostatočná otvorenosť môže spôsobovať, že sa problém diskriminácie na
základe sexuálnej orientácie neprejaví, skrývajúce sa osoby zo skupiny LGBT tiež
pociťujú diskrimináciu. Z výskumu uskutočneného v Slovenskej republike 185
vyplynulo, že aj keď mnohé osoby zo skupiny LGB v práci utajujú svoju sexuálnu
orientáciu, viac ako 25 % sa stretlo s obťažovaním. Vo Švédsku muž zamestnaný v
nemocnici v Skåne udal svojho zamestnávateľa orgánu pre otázky rovnosti HomO za
diskrimináciu na pracovisku na základe svojej sexuálnej orientácie, pretože potom,
ako v zamestnaní uviedol, že je homosexuál, po niekoľko rokov bol predmetom
ohovárania, posmešných poznámok a vysloveného mobbingu zo strany svojich
kolegov. Napriek niekoľkým výzvam adresovaným svojmu nadriadenému, sa
neprijalo žiadne opatrenie. Úrad HomO kontaktoval švédsky komunálny zväz
zamestnancov, do ktorého muž patril. Zväz ho zastupoval pri rokovaniach so
zamestnávateľom, ktorý pripustil, že si nesplnil povinnosti, keď neprijal žiadne
opatrenie. Sťažovateľ bol odškodnený sumou viac ako 30 000 SEK (približne
3 000 EUR). 186
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Príklad osvedčeného postupu: TRACE (Transnational Cooperation for
Equality) – Nadnárodná spolupráca pre rovnosť 187 je výsledkom spolupráce
štyroch projektov v oblasti rovnosti (EQUAL) vo Francúzku (Deledios),
Litve (Otvorene a bezpečne v práci), Slovinsku (Partnerstvo pre rovnosť) a
Švédsku (Pod povrchom) a je zameraná na boj proti diskriminácii a nerovnosti
osôb zo skupiny LGB v zamestnaní. Open Up Your Workplace: Challenging
Homophobia and Hetero-normativity (Otvorte Vaše pracovisko: Odmietnutie
homofóbie a heteronormativity) je kniha, v ktorej sú uvedené skúsenosti a
praktické rady zhromaždené organizáciou TRACE, ktorá skúma, ako na
pracovisku fungujú normy a predsudky a ako ich zmeniť. 188
Výskyt diskriminácie

Pr

Uskutočnili sa mnohé štúdie s cieľom skúmať rozsah diskriminácie voči
osobám zo skupiny LGBT na trhu práce. V tomto oddiele sa poukáže
prieskumy uskutočnené vo Francúzsku, Švédsku, Dánsku, Maďarsku
a Spojenom kráľovstve naznačujúce výskyt diskriminácie a pociťovanie
diskriminácie.
Z národného prieskumu verejnej mienky vo Francúzsku, ktorý uskutočnilo
observatórium L’Autre Cercle vyplynulo, že 42 % homosexuálov sa
Paula Jójárt, Marianna Šípošová and Anna Daučíková, „Report on Discrimination of Lesbians,
Gay men and Bisexuals in Slovakia“, Archive, Bratislava 2002.
186
Pozri www.homo.se (19.08.2008) (Rozhodnutie zo 6. novembra 2000, spis č. 103/99)
187
Pozri http://www.atviri.lt/index.php/about_trace__transnational_cooperation/about_trace/1277
(22.10.2008)
188
Pozri
http://www.atviri.lt/index.php/about_trace__transnational_cooperation/publications/1822
(22.10.2008).
185

73

er
en
ý

nezviditeľňuje v podniku, kde pracujú, pričom 16 % prípadov homofóbie
uvedených vo výročnej správe SOS Homophobie (2007) sa týkalo práce.
Z prieskumu 189 vo Švédsku, ktorý uskutočnil Arbetslivsinstitutet [Národný
inštitút pre pracovný život] vyplýva, že 30 % homosexuálnych a bisexuálnych
žien uviedlo, že na pracovisku boli bežné ponižujúce výroky na adresu osôb zo
skupiny LGB. 190 Prieskum týkajúci sa diskriminácie na základe sexuálnej
orientácie lesieb a gejov v Dánsku ukázal, že 39 % má skúsenosti
s diskrimináciou na pracovisku na základe svojej sexuálnej orientácie. 191
Z nedávnej analýzy 150 osobných prípadov diskriminácie a prieskumu, ktorý
uskutočnil Sociologický inštitút v Maďarsku vyplýva, že viac ako jedna
tretina respondentov zo skupiny LGBT má skúsenosti s diskrimináciou a
predsudkami v práci. 192 V prieskume 193, ktorý uskutočnil odborový zväz
(UNISON) v Spojenom kráľovstve, 52 % príslušníkov skupiny LGBT uviedlo,
že sú diskriminovaní na základe svojej sexuálnej orientácie.
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Z ďalšej štúdie, ktorú v Spojenom kráľovstve 194 uskutočnila organizácia
Stonewall, v ktorej sa pýtala 1 658 osôb zo skupiny LGB v rámci celej Británie,
vyplynulo, že 20 % respondentov má skúsenosti so šikanovaním zo strany
svojich kolegov pre svoju sexuálnu orientáciu. Okrem toho zo zistení vyplýva,
že v prípade určitých kategórií zamestnancov z radov lesieb a gejov – napríklad
kvalifikovaní, čiastočne kvalifikovaní alebo nekvalifikovaní manuálni
pracovníci – je o 50 % väčšia pravdepodobnosť, že budú šikanovaní ako
v prípade vyšších riadiacich, administratívnych pracovníkov alebo úradníkov.
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Je jasné, že podiel osôb diskriminovaných na základe sexuálnej orientácie
v týchto prieskumoch je neprijateľne vysoký. Okrem toho sa dá predpokladať,
že vzhľadom na nedostatočné zviditeľňovanie a prezradenie identity osôb zo
skupiny LGBT výsledky úplne nevyjadrujú skutočný rozsah problému.
Postoje a povinnosti zamestnávateľov voči zamestnancom zo skupiny
LGBT

Pr

Antidiskriminačné právo EÚ ukladá zamestnávateľom povinnosť chrániť
zamestnancov pred diskrimináciou a zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie na
základe sexuálnej orientácie. Napriek tomu národné orgány pre otázky
rovnosti, verejné orgány a mimovládne organizácie LGBT, s ktorými sa

189

Arbetsvillkor och utsatthet, Arbetslivsinstitutet 2003. Stockholm.
Arbetsvillkor och utsatthet, Arbetslivsinstitutet 2003. Stockholm.
191
Prieskum uskutočnil CATINÉT Research v mene Ugebrevet A4. Zistenia publikované
v Ugebrevet A4, 8. augusta 2005 (A.F. Thøgersen, S. Kudahl).
192
J. Takács, L. Mocsonaki, and T. P. Tóth, „A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű
(LMBT) emberek társadalmi kirekesztettsége Magyarországon“ (Sociálne vylúčenie osôb zo
skupiny LGBT v Maďarsku), Budapest: MTA SZKI 2007.
193
Nepublikovaný prieskum UNISON príslušníkov skupiny LGBT
194
R. Hunt and S. Dick (2008) „Serves You Right. Lesbian and gay people’s expectations of
discrimination“ Stonewall
190
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uskutočnili rozhovory na účely tejto správy, zriedka uvádzali zodpovednosť
zamestnávateľa počas rozhovorov v rámci výskumu v teréne.
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V rámci štúdie v Spojenom kráľovstve zameranej na vplyv právnych
predpisov o rovnosti v zamestnaní 195 sa zistilo, že 34 % respondentov zo
skupiny LGB uviedlo, že právne predpisy o rovnosti majú pozitívny vplyv a že
65 % uviedlo, že po zavedení týchto predpisov je väčšia pravdepodobnosť, že
podajú sťažnosť v prípade problému.

ov

Osvedčený postup: „Rovnosť lesieb a gejov je nedeliteľnou súčasťou našich politík
rovnosti v rámci organizácie. Chceme byť bezpečným miestom pre prácu lesieb a
gejov. Ako najväčší zamestnávateľ v krajine, vidíme našu úlohu aj v tom, že pôjdeme
príkladom ďalším zamestnávateľom v oblasti.“ 196 (vyšší úradník pre vzdelávanie,
Denbighshire County Council, UK)
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Tieto zistenia poukazujú na úlohu riadenia. Z nemeckej štúdie vyplýva, že
aktivity riadenia rozmanitosti a nezaujatej kultúry (napríklad ponúkať
partnerské dávky) majú vplyv na otvorenosť a pohodu zamestnancov zo
skupiny LGB. 197 Opytovaní zdôraznili, že iba prítomnosť politík riadenia
rozmanitosti neznamená nevyhnutne zabránenie diskriminácii. 198 Napriek tomu
môže byť dôležitým prvým krokom v organizácii.
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Podľa správy organizácie ILGA-Europe opatrenia zo strany zamestnávateľov
ako reakcie na tlak na zosúladenie s právnymi predpismi podliehajú silnejúcej
argumentácii o „ekonomickom význame“ rozmanitosti. 199 Napríklad
v Nemecku mnohé nadnárodné spoločnosti (napr. Ford, Schering a Deutsche
Bank) podporujú vytváranie sietí skupiny LGB v rámci svojich podnikov
a uplatňujú partnerské dávky tak pre pracovníkov zo skupiny LGB, ako aj
heterosexuálnych pracovníkov. 200

195

Colgan, F., Creegan, C., McKerney, A. and Wright, T. (bez dátumu) Lesbian, Gay and
Bisexual Workers: equality, Diversity and Inclusion in the Workplace: A Qualitative Research
Study. COERC/London Metropolitan University.
196
Stonewall (2007) Sexual Orientation Employer Handbook, Third Edition, s. 8.
197
D. Frohn (2007) „Out im Office?!“ Sexuelle Identität, (Anti-)Diskriminierung und Diversity
am Arbeitsplatz. Köln: Schwules Netzwerk NRW e.V. (ed.) financovaný Ministerstvom pre
medzigeneračné záležitosti, rodinu, ženy a integráciu severného Porýnsko-Westfálska
198
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s organizáciou Cigale (Luxembursko, 7. apríla 2008),
stretnutie v rámci výskumu v teréne s organizáciami Arcigay a Arcilesbica, (Taliansko,
5. marca 2008).
199
S. Quinn, B. Hardt and E. Paradis (2007) Going Beyond the Law: promoting equality in
employment. ILGA- Europe report
200
S. Quinn, B. Hardt and E. Paradis (2007) Going Beyond the Law: promoting equality in
employment. ILGA- Europe report
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Príklad osvedčeného postupu: Programy rozmanitosti. Program Stonewall
Diversity Champions bol v Spojenom kráľovstve vytvorený v roku 2001 s cieľom
sústrediť organizácie, ktoré mali záujem bojovať proti diskriminácii na základe
sexuálnej orientácie, vymieňať si informácie o osvedčenom postupe, porovnávať a
rozvíjať myšlienky a podporovať rozmanitosť na pracovisku. Zapojené podniky prijali
niekoľko opatrení uvedených v programe Stonewall Diversity Champions: Napríklad
vypracovali a propagovali písomne spracovanú politiku rovnosti a rozmanitosti na
zabránenie diskriminácii a konkrétne označujúcu sexuálnu orientáciu ako dimenziu
diskriminácie; vytvorili pracovnú skupinu/tím pre rozmanitosť, ktorá sa zaoberá
problematikou skupiny LGB; ustanovili vedúceho pre problematiku skupiny LGB na
úrovni riaditeľstva/generálneho riaditeľa, vytvorili záujmovú skupinu LGBT na
poskytovanie pomoci na pracovisku, konzultácii a pokynov pre prípravu politiky. 201
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Príklad osvedčeného postupu: Partnerský švédsky projekt Všetko je jasné
spojil niekoľko organizácií so spoločným cieľom vytvoriť pracovné prostredie
všeobecného rešpektu bez ohľadu na sexuálnu orientáciu. Organizácie
zamestnávateľov, únie, organizácie LGBT a samospráva spolupracovali,
zabezpečovali semináre, školenia a rôzne publikácie. Za tri roky bolo v rámci tohto
projektu vyškolených 8 000 zástupcov zväzov, zamestnávateľov a iných záujemcov.
Projekt bol ukončený na jeseň 2007. 202
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Príklad osvedčeného postupu: V roku 2007 lesbická organizácia ŠKUC LL,
Slovinsko pripravila televíznu reklamu „Stop homofóbii: Bezpečné pracovisko
pre každého“. V reklame vystupovali známe slovinské osobnosti zo skupiny
LGBT pri práci. Uvádzala ju národná televízia a iné lokálne a komerčné
televízne kanály. 203

Osoby zo skupiny LGBT sú na trhu práce vystavené homofóbii a diskriminácii
viacerými spôsobmi: priama diskriminácia, obťažovanie, šikanovanie,
zosmiešňovanie a „nezapadnutie“ do kolektívu. Skutočný rozsah homofóbie,
transfóbie a diskriminácie sa nedá určiť, pretože osoby zo skupiny LGBT sa
nechcú zviditeľniť a národné orgány zaznamenávajú pomerne málo sťažností.
Všeobecná neinformovanosť o právach spolu s neochotou osôb zo skupiny
LGBT verejne prejaviť svoju sexuálnu orientáciou alebo rodovú identitu
prostredníctvom riešenia ich prípadu súdnou cestou tento jav čiastočne
vysvetľuje.

201

Pozri http://www.stonewall.org.uk/workplace/1447.asp (18.02.2009)
Pozri http://www.frittfram.se/default.asp?lid=1 (22.10.2008).
203
Pozri http://www.ljudmila.org/lesbo/english.htm (22.10.2008).
202
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V súčasnosti sa mnohé pracoviská nepokladajú za „bezpečné útočiská“ pre
zamestnancov zo skupiny LGBT. Aj keď sa v jednotlivých členských štátoch
údaje odlišujú, štúdie a pohovory s národnými orgánmi pre otázky rovnosti
a mimovládnymi organizáciami LGBT dokazujú, že väčšina osôb zo skupiny
LGBT nie je ochotná alebo je málo ochotná sa priznať sa k svojej orientáciu na
pracovisku, alebo sa k nej otvorene hlásiť.

er
en
ý

Minulé skúsenosti alebo strach z homofóbie a diskriminácie, riziko prepustenia
a prostredie na pracovisku, všetky tieto faktory zohrávajú úlohy pri
rozhodovaní osôb zo skupiny LGBT, či sa budú otvorene hlásiť k svojej
orientácii na pracovisku. Utajovanie sexuálnej orientácie môže vyplývať na
zdravie a pohodu zamestnancov zo skupiny LGBT a výsledkom môžu byť
menej uspokojivé pracovné výsledky.
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Úloha vedenia, ako aj prítomnosť alebo chýbajúce politiky pre rozmanitosť
a rovnaké zaobchádzanie ovplyvňujú vnímanie osôb zo skupiny LGBT
o bezpečnom a inkluzívnom pracovnom prostredí. V tomto prípade prítomnosť
právnych predpisov o rovnosti v zamestnaní a zahrnutie osôb zo skupiny LGBT
má vplyv na predkladanie sťažností na diskrimináciu.

77

Vzdelávanie
V tomto oddiele sa skúma šikanovanie a obťažovanie a ich vplyv na mladých
ľudí zo skupiny LGBT v školách, ako aj neprítomnosť otázok týkajúcich sa
sexuálnej orientácie v školských osnovách a kultúre.
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Ako uviedla Európska komisia, „je dostatok dôkazov o diskriminácii na
základe sexuálnej orientácie v školách, najmä homofóbneho šikanovania.“ 204
Zo štúdie, ktorú uskutočnil Úrad pre otázky rovnost v Írsku vyplýva, že mnohé
osoby zo skupiny LGB si uvedomujú svoju homosexuálnu orientáciu predtým,
ako zavŕšia pätnásť rokov, čo znamená, že mnohé osoby zo skupiny LGBT
často dospievajú a prechádzajú školou s tým, že poznajú svoju sexuálnu
identitu, čo spôsobuje ich potenciálnu zraniteľnosť. 205 Okrem toho podľa štúdie
ILGA-Europe 206 dospievanie je rozhodujúcim obdobím pre zaradenie sa do
spoločnosti, keď sa „dievčatá učia byť dievčatami a chlapci chlapcami“, t. j.
keď hranice rodového prejavu a správania ovplyvňujú iní vrátane rovesníkov,
priateľov, učiteľov a rodinných príslušníkov.

V rámci EÚ väčšina národných orgánov pre otázky rovnosti, mimovládne
organizácie LGBT a verejné orgány, s ktorými sa uskutočnili rozhovory,
identifikovala a poukázala na šikanovanie a obťažovanie, ako aj nedostatočné
zastúpenie identít a otázok týkajúcich sa LGBT, ako dôležitých aspektov vo
vzdelávaní.
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Šikanovanie a obťažovanie mladých ľudí zo skupiny LGBT na školách

Pr

Dôkladné štúdie a prieskumy týkajúce sa homofóbie, transfóbie a diskriminácie
osôb zo skupiny LGBT v školstve priniesli niektoré dôkazy vo viacerých
členských štátoch. Z rozhovorov s národnými orgánmi pre otázky rovnosti,
verejnými orgánmi a mimovládnymi organizáciami LGBT vo všetkých
27 členských štátoch vyplýva, že prejavy homofóbie sú hlavným problémom
v školskom prostredí v rámci EÚ.

204

Pozri Commission Staff Working Document accompanying a Proposal for a Council Directive
on implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of religion or
belief, disability, age or sexual orientation. SEC(2008) 2180, 2.7.2008, s. 18
205
The Equality Authority (2002) Implementing Equality for Lesbians, Gays and Bisexuals.
Dublin
206
J. Takács (2006) Social Exclusion of young lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT)
people in Europe, Brussels: ILGA-Europe and IGLYO
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Poznámky od chlapcov ma neznepokojovali, pretože chalani sú len chalani. Myslím
tým, že by tomu nemalo tak byť, ale keď to počujete asi miliónkrát, netrápi vás to,
pretože sa už všetko dozviete a práve preto si nemyslíte si, že je to také dôležité pre
vás. Ale od určitého človeka…ma to mrzelo, lebo skutočne nepotrebujem takého, o
ktorom som si myslel, že je priateľ, aby komentoval moju sexualitu pred ostatnými.
Myslím tým teda, že toto ma otrávilo a malo vplyv na moje štúdium, pretože som bol na
toho človeka dosť nahnevaný a mal som ho plné zuby. Tak som naňho hneval, že
nejaký čas som ani do školy nechodil. (17-ročný homosexuálny muž, Londýn) 207
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Belgická mimovládna organizácia LGBT Arc en Ciel sa v rozhovore vyjadrila,
že homofóbia a šikanovanie na školách je problémom, ktorý si zasluhuje
mimoriadnu pozornosť. 208 Podobne sa v rozhovoroch vyjadrila aj mimovládna
organizácia LGBT FELGT v Španielsku, ktorá povedala, že „coming out“ na
vysokej škole znamená bezpečnostné riziko a na stredných školách sa neustále
vyskytujú homofóbne incidenty. 209 Mimovládna organizácia LGBT Háttér
v rozhovore uviedla, že na maďarských školách sa vo veľkej miere vyskytuje
obťažovanie a šikanovanie osôb zo skupiny LGBT. 210

Mnohé mimovládne organizácie LGBT a národné orgány pre otázky rovnosti
poukázali na to, že slovo „buzerant“ sa používa ako všeobecný hanlivý výraz
v školách. Povedali tiež, že učitelia často neberú vážne nadávky a iné typy
obťažovania osôb zo skupiny LGBT.
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Šikanovanie a obťažovanie študentov zo skupiny LGBT sa skúmalo
v Spojenom kráľovstve, Írsku a na Malte a uskutočnila ho aj organizáci
ILGA-Europe.

Pr

V Spojenom kráľovstve sa skúmali skúsenosti osôb zo skupiny LGB
v školstve v roku 2006 prostredníctvom prieskumu 1 100 mladých ľudí zo
skupiny LGB. 211 Z prieskumu vyplýva, že takmer 65 % mladých ľudí zo
skupiny LGB uviedlo, že sa na britských školách stretli so šikanovaním na
základe svoje sexuálnej orientácie. Formy obťažovania zahŕňali verbálne
zneužívanie (92 %), fyzické zneužívanie (41 %), šikanovanie prostredníctvom
počítača (41 %), vyhrážanie sa smrťou (17 %) a sexuálne útoky (12 %).
Prakticky všetci mladí ľudia zo skupiny LGB uviedli, že počúvajú výrazy
207

Fiona Colgan, Chris Creegan, Aidan McKearney and 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) London Metropolitan
University, dostupné na http://www.unison.org.uk/file/A2742.pdf (14.02.2009)
208
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s organizáciou Arc en Ciel (Belgicko, 3. apríla 2008)
209
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s organizáciou FELGT (Španielsko, 13. marca 2008)
210
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s organizáciou Háttér (Maďarsko, 17. apríla 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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používané hanlivo, ako napríklad „on je taký buzerant“, a počúvajú urážlivé
poznámky ako „buzík“, „teploška“ a „kundolíza“.
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Na Malte Hnutie za práva homosexuálov, ktoré skúmalo homofóbne
šikanovanie, obťažovanie a násilie zo strany študentov a učiteľov, zistilo že
transgender študenti opustili školu alebo vynechávali vyučovanie, pretože sa
stretávali so šikanovaním, obťažovaním alebo nedostatočným porozumením zo
strany učiteľov a študentov. 212

ov

V Írsku sa na 365 školách uskutočnil výskum homofóbneho šikanovania. 213
Zistilo sa, že 79 % učiteľov vedelo o prípadoch verbálneho homofóbneho
šikanovania a 16 % učiteľov sa stretlo s prípadmi fyzického homofóbneho
šikanovania. Ďalej sa v rámci výskumu zistilo, že k homofóbnemu šikanovaniu
s väčšou pravdepodobnosťou dochádza na chlapčenských a zmiešaných školách
než na dievčenských.
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Výskum 214, ktorý uskutočnili organizácie ILGA-Europe a IGLYO, zahŕňal 754
odpovedí od mladých ľudí zo skupiny LGBT z 37 európskych krajín. V rámci
výskumu sa zistilo, že 61 % uviedlo negatívne osobné zážitky na škole
v súvislosti s ich zaradením do skupiny LGBT a 53 % uviedlo, že boli
šikanovaní. Z výskumu tiež vyplynulo, že mladé osoby zo skupiny LGBT, ako
aj heterosexuálni mladí ľudia, ktorí nezodpovedajú zaužívanému rodovému
vyjadreniu a správaniu sú v školskom prostredí vystavení riziku. Respondenti
často vysvetľovali, že šikanovanie súviselo alebo bolo dôsledkom rodovo
nekonformného správania, povahy a výzoru – alebo ho iní takto vnímali.

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. And J. Takács (2006) Social exclusion of young lesbian, gay,
bisexual and transgender (LGBT) people in Europe, Brussels: ILGA-Europe and IGLYO
213
N. James, M. Galvin and G. McNamara (2006) Straight talk: Researching gay and lesbian
issues in the school curriculum. Dublin: Centre for Educational Evaluation, Dublin City
University
214
J. Takács (2006) Social Exclusion of young lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT)
people in Europe, ILGA-Europe and IGLYO
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Vo Švédsku sa žiak sťažoval , že posledné tri roky počas deväťročnej povinnej
školskej dochádzky ho iní žiaci a zamestnanci školy šikanovali na základe sexuálnej
orientácie. Podľa sťažnosti škola o tejto skutočnosti vedela, ale nepodnikala
dostačujúce opatrenia, aby zabránila ďalšiemu ponižujúcemu zaobchádzaniu.
Samospráva zodpovedná za školu uviedla, keď ju ombudsman kontaktoval , že škola
vynaložila veľké úsilie, aby pomohla študentovi v jeho situácii a že splnila
požiadavky, ktoré sa na ňu kládli. Ombudsman a samospráva následne dospeli k
dohode, v rámci ktorej samospráva vyplatila žiakovi 30 000 SEK (približne 3 200
EUR). 215
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Mimovládna organizácia LGBT a národné orgány pre otázky rovnosti,
s ktorými sa uskutočnili rozhovory počas výskumu v teréne, poukázali hlavne
na to, že učitelia nereagujú na homofóbny prejav na škole alebo neprijímajú
opatrenia na zabránenie používania takéhoto prejavu. V rámci štúdie
v Spojenom kráľovstve sa zistilo, že homofóbne šikanovanie a obťažovanie
niekedy pretrváva, aj napriek tomu, že o tom zamestnanci školy vedia: z 300
skúmaných škôl 82 % malo informácie o verbálnej homofóbii a 26 % uviedlo,
že vedeli o prípadoch fyzického homofóbneho šikanovania. Avšak aj keď
všetky skúmané školy mali všeobecné metódy proti šikanovaniu iba 6 % z nich
osobitne rozpoznávalo homofóbne šikanovanie. 216
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V tejto súvislosti sa v rámci výskumu v Írsku zistilo, že väčšina írskych škôl na
druhom stupni má metódy proti šikanovaniu a na rovnaké zaobchádzanie, ale
len niektoré sa špecificky týkajú rovnosti gejov a lesieb: väčšina učiteľov
vedela o homofóbnom šikanovaní na svojich školách, ale 41 % uviedlo, že na
túto formu šikanovania sa ťažšie reaguje ako na iné. Niektorí učitelia
nepovažujú tento typ správania za nič iné ako „srandu“ alebo „zábavku“. 217
Tento prístup by sa však študenti mohli interpretovať ako prehliadanie takéhoto
správania.

Pr

Vo Švédsku vyplýva z výskumu, že učiteľom chýbajú nástroje na riešenie
problematiky skupiny LGBT. Prieskum, ktorý sa vykonal v rámci projektu Pod
povrchom vyplýva, okrem iného, že iba 8 % respondentov z radov učiteľov
bolo riadne vyškolených na riešenie takejto problematiky. 218

Rozhodnutie, 3. augusta 2007, Spis č. 620-2006), dostupné na www.homo.se/o.o.i.s/4034
11/072008 (12.10.2008)
216
S. Averill (2004) How can young people be empowered to achieve justice when they
experience homophobic crime? Dostupné na http://www.schoolsout.org.uk/research/docs/Partners%20An%20update%20to%20tackling%20homophobia.pdf
(11.11.2008)
217
N. James, M. Galvin and G. McNamara (2006) Straight talk: Researching gay and lesbian
issues in the school curriculum. Dublin: Centre for Educational Evaluation, Dublin City
University uvedené v národnej správe Írska.
218
Pozri http://www.ytan.se/?p=1892 (18.08.2008)
215

81

er
en
ý

Príklad osvedčeného postupu: Kampaň proti homofóbnemu šikanovaniu
na školách: V Írsku sa iniciatíva Aby boli školy bezpečné, na ktorej sa
podieľali Úrad pre otázky rovnosti a organizácia BeLonG To, zamerala na
riaditeľov škôl, učiteľov a študentov. Zahŕňala množstvo aktivít, ako napríklad
plagáty pre školy s týmto odkazom: „Homofóbne šikanovanie je na našej škole
neprijateľné“, brožúry, letáky a pod. V rámci projektu sa požaduje, aby školy
prijali ďalšie opatrenia, napríklad vypracovali politiky proti šikanovaniu a
obťažovaniu a kódexy správania; zahrnuli problematiku LGBT do školských
politík rovnosti; školili zamestnancov a poverili ich účinnejším riešením
homofóbneho obťažovania a šikanovania na škole; zabezpečili, aby boli
poradcovia riadne vyškolení v problematike sexuálnej identity. 219
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Príklad osvedčeného postupu: Viacnásobné opatrenia zamerané na
učiteľov a politikov: Vo Švédsku sa hlavný projekt EQUAL 220 Under Ytan
[Pod povrchom] uskutočnil v rokoch 2004 až 2007 za účasti niekoľkých
partnerov, napr. mimovládne organizácie LGBT, národné orgány pre otázky
rovnosti, verejné orgány, univerzity a odborové zväzy. Zahŕňal množstvo
aktivít vrátane napríklad rozvoja vzdelávacích zdrojov a metód na zvýšenie
informovanosti v školách, inšpiratívnych materiálov na použitie v školách,
školenia na riešenie heteronormativity, podpory pre učiteľov pracujúcich na
problematike sexuálnej orientácie a homofóbie, podpory pre školy a miestne
orgány implementujúce antidiskriminačné právne predpisy v školskom
prostredí. 221
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Vplyv obťažovania a šikanovania na osoby zo skupiny LGBT

Pr

Štúdie v Spojenom kráľovstve a nadnárodný projekt pre mládež mimovládnej
organizácie zahŕňajúci Taliansko, Španielsko, Poľsko a Rakúsko – Projekt
spolužiaci 2007 – poukazuje na negatívne dôsledky homofóbneho obťažovania
a šikanovania na výkon v škole a celkovú pohodu študentov zo skupiny LGBT.
Zo štúdií vo Spojenom kráľovstve vyplýva, že homofóbne školské prostredie
môže viesť k tomu, že mladí ľudia zo skupiny LGBT budú na strednej škole
viac chýbať a chodiť poza školu, a tak znížia svoje šance dosiahnuť vyššie
vzdelanie alebo sa ďalej vzdelávať. 222
Iné štúdie v Spojenom kráľovstve poukazujú na to, že šikanovanie žiakov zo
skupiny LGBT môže mať vážne účinky na stratu sebavedomia spôsobujúce
219

Pozri http://www.equality.ie/index.asp?docID=593 (17.10.2008)
Viac informácií o iniciatíve Európskej komisie EQUAL sa nachádza na
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/index_en.cfm (10.12.2009)
221
Pozri http://www.ytan.se/?p=1892 (18.08.2008)
222
M. Jenett (2004) Stand up for us: Challenging homophobia in schools, Yorkshire: Crown
Copyright; H. Wallace (2005) Time to Think, London: Metro Centre, dostupné na http://calmseas.co.uk/timetothink/intro.htm (27.07.2008)
220
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sociálnu izoláciu a duševný stres, najmä v prípade mladých ľudí, ktorí objavia
svoju homosexualitu skoro už na nižších stupňoch. Homofóbia a homofóbne
šikanovanie na školách má tiež negatívny vplyv na sebahodnotenie, dôveru
a žiakov zo skupiny LGBT a ich výkony v škole. 223
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„Keď som chodil do školy, šikanovali ma za to, že som gej, ale len preto, lebo sa moji
spolužiaci domnievali, že som gej …bolo to ešte predtým, ako som ľuďom povedal, že
som gej. Šikanovali ma verbálne aj fyzicky a nemal som žiadnych priateľov počas
prvých troch rokov na strednej škole. Stal som veľmi neistým človekom a uvedomil som
si, že ťažko si nájdem priateľov potom, keď zo mňa spravili paranoidnú a zraniteľnú
osobu.“ (21-ročný muž, UK) 224
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Vplyv šikanovania sa skúmal aj v kontexte Projektu spolužiaci 225 (2006 –
2008), nadnárodnej iniciatívy Arcigay (talianske združenie lesieb a gejov)
v spolupráci s COLEGA Madrid, KPH Varšava a mestom Viedeň. Zistilo sa, že
takéto šikanovanie môže viesť mladých ľudí zo skupiny LGBT k úvahám
o sebapoškodzovaní a zapájaniu sa do vysokorizikového konania. Pre
dospievajúcich z radov lesieb, gejov, bisexuálov alebo transgenderov môže byť
obzvlášť ťažké hľadať pomoc v rodine alebo komunite.
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Sexuálna orientácia v školských osnovách a kultúre

Pr

Ďalším problémom, na ktorý mimovládne organizácie LGBT poukázali v rámci
výskumu v teréne, je celková neviditeľnosť problematiky sexuálnej orientácie
na školách, čo môže mať negatívne dôsledky na sebavedomie mladých ľudí zo
skupiny LGBT. V rámci štúdie v Spojenom kráľovstve sa zistilo, že niektorí
z opýtaných mladých ľudí zo skupiny LGBT uviedli, že to malo za následok, že
sa nedokázali cítiť „sami sebou“. 226
Celkovú neviditeľnosť problematiky sexuálnej orientácie a nedostatočné
pozitívne zastúpenie osôb zo skupiny LGBT v rámci vzdelávania konštatovali
223

S. Averill, How can young people be empowered to achieve justice when they experience
homophobic crime?, dostupné na http://www.schoolsout.org.uk/research/docs/Partners%20An%20update%20to%20tackling%20homophobia.pdf
(20.12.2008); Colgan, F., Creegan, C., McKerney, A. and Wright, T. (undated) Lesbian, Gay
and Bisexual Workers: equality, Diversity and Inclusion in the Workplace: A Qualitative
Research Study. COERC/London Metropolitan University
224
J. Takács (2006) Social Exclusion of young lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT)
people in Europe, Brussels: ILGA-Europe and IGLYO. s. 51
225
Pozri http://www.arcigay.it/schoolmates (12.08.2008)
226
Colgan, F., Creegan, C., McKerney, A. and Wright, T. (bez dátumu) Lesbian, Gay and
Bisexual Workers: equality, Diversity and Inclusion in the Workplace: A Qualitative Research
Study. COERC/London Metropolitan University
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aj mimovládne organizácie LGBT, s ktorými sa vo všetkých členských štátoch
EÚ uskutočnili rozhovory. 227
Z elektronického prieskumu zainteresovaných strán vyplýva, že 65 % sa
domnieva, že školské osnovy „nevenujú pozornosť“ alebo venujú „nízku mieru
pozornosti“ problematike LGBT (napríklad netradičné usporiadanie rodiny,
vzťahy, rodové úlohy alebo sexuálne preferencie).
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Podľa uvedeného Projektu spolužiaci mlčanie a zaujaté názory zo strany
učiteľov a rovesníkov na problematiku LGBT podporujú negatívne postoje voči
homosexuálom, ktoré posilňujú pocit izolácie a zraniteľnosti, ktorý pociťujú
homosexuálni dospievajúci.

ov

Štúdie v Belgicku tiež poukazujú na neprimeranú úroveň informácií týkajúcich
sa osôb zo skupiny LGBT a vzdelávania žiakov a učiteľov. 228
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Na základe podrobnej dvojročnej štúdie 229 v 12 írskych školách pozostávajúcej
z hospitácií v triedach, rozhovorov so študentmi a zamestnancami,
ohniskovými skupinami a výsledkov prieskumov sa zistilo, že sexuálna
orientácia bola tabuizovanou témou. Inštitucionálnu neviditeľnosť posilňoval
nedostatok slov na pomenovanie sexuálnych rozdielov a diskutovanie o nich.
Diskusie o sexuálnej orientácii v triede alebo ohniskových skupinách končili
tichom, nepokojom, strachom a nepriateľstvom. Hoci zdravotne postihnutí
ľudia, ako aj náboženské a rasové menšiny sú tiež predmetom vytvárania
negatívnych stereotypov, nevyvolávajú rovnakú mieru nepriateľstva alebo
neúcty ako gejovia a lesby. 50 % študentov, ktorí sa zúčastnili na prieskume by
ukončilo priateľstvo, ak by zistili, že táto osoba je gej alebo lesba.
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Z elektronického prieskumu zainteresovaných strán vyplýva, že viac ako
polovica posudzovala úroveň akceptácie osôb zo skupiny LGBT
u zamestnancov školy ako „skôr nízku“ až „žiadnu“. Počas výskumu v teréne
mimovládne organizácie LGBT uviedli, že im školské úrady nie vždy umožnia
prístup do škôl v rámci informačných iniciatív. V národných správach Malty,
Francúzska, Luxemburska, Poľska a Bulharska sa uvádzajú odkazy na
prípady, keď školské orgány zablokovali alebo ignorovali pokusy na zvýšenie
informovanosti a boj proti homofóbii na školách. 230
Napríklad v Bulharsku, keď sa projekt Ohlušujúce ticho: Prípad v mojej škole
financovaný holandským veľvyslanectvom v rámci programu MATRA pokúšal
zistiť informovanosť o problematike LGBT na bulharských stredných školách
227

Stretnutia v rámci výskumu v teréne v EÚ, apríl – máj 2008
K. Pelleriaux a J. Van Ouytsel (2003), „De houding van Vlaamse scholieren tegenover
holebiseksualiteit“, Antwerp; Universiteit Antwerpen
229
K. Lynch and A. Lodge (2002) Equality and Power in Schools. Redistribution, recognition and
representation. Routledge. London. s. 181-182
230
Stretnutia v rámci výskumu v teréne v členských štátoch EÚ (marec – apríl 2008)
228
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zo 144 stredných škôl pozvaných na úvodné stretnutie v rámci projektu v lete
2007 odpovedalo len 15 a zúčastnilo sa iba sedem.
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Príklad osvedčeného postupu: Vzdelávacie materiály pre školy: V Belgicku
minister školstva francúzskej komunity vydal v roku 2006 vzdelávaciu
príručku o homofóbii na školách, ktorá bola rozposlaná na každú základnú a
strednú školu vo francúzsky hovoriacej oblasti. 231 Aj v Belgicku flámska vláda
podporila v roku 2007 priekopnícky projekt regiónu Flámsky Brabant, rámci
ktorého bol vypracovaný vzdelávací súbor nástrojov o „rodovej rozmanitosti
a transgenderoch“ pre žiakov vo veku 14 až 18 rokov. 232
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Príklad osvedčeného postupu: Detské knihy: Organizácia ILGA
Portugalsko sa podieľala na príprave dvoch detských kníh s cieľom osloviť
rodičov a deti, vysvetliť podstatu sexuálnej rozmanitosti a narušiť stereotypy
a predsudky voči osobám a rodinám LGBT. 233
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Učebná pomôcka o sexuálnej identite: V Slovinsku Mierový inštitút vydal
v roku 2003 CD-ROM „S rozmanitosťou sme bohatší, nie chudobnejší:
Každodenný život gejov a lesieb“, na ktorom sa nachádzajú tri krátke filmy o
diskriminácii, s ktorou sa gejovia a lesby stretávajú v každodennom živote a
šesť súborov rozhovorov s lesbami a gejmi o problematike priznania sa
k svojej sexuálnej orientácii, rodine, násilí, pracovisku, priateľoch a pod.
Materiál je určený ako pomôcka pre učiteľov pri diskusiách o homosexualite
v triedach. 234
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V školskom prostredí v rámci EÚ sa uvádzajú prípady šikanovania
a obťažovania osôb zo skupiny LGBT, čo ovplyvňuje výkony a pohodu týchto
študentov v škole a vedie k marginalizácii, zlému zdravotnému stavu alebo
predčasnému odchodu zo školy. Školské úrady v rámci EÚ venujú malú
pozornosť týmto znepokojujúcim javom a učitelia bývajú často nedostatočne
informovaní, pripravení a majú nedostatok nástrojov na rozpoznanie a účinné
riešenie takýchto problémov.

231

Belgicko, národná správa
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s flámskym ministerstvom školstva (Belgicko, 4. apríla
2008) a Belgicko, národná správa
233
W. Pena (2007) Por quem me apaixonarei? Associacão ILGA Portugal/eraseunavez.com and
J.T. Delgado (2007) De onde venho? Associacão ILGA Portugal/eraseunavez.com, see
http://www.ilga-portugal.pt/noticias/20071208.htm (22.01.2008)
234
Pozri http://www2.mirovni-institut.si/razlicnost/eng/index.html (17.10.2008)
232
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Mimovládne organizácie LGBT v rámci EÚ upozorňujú na absenciu tém
týkajúcich sa sexuálnej orientácie, ako aj pozitívnej prezentácie osôb zo
skupiny LGBT a ich rodín v školských osnovách, pretože prispieva k sociálnej
izolácii mladých študentov z radov lesieb, gejov, bisexuálov a transgenderov
v školách. Poukazujú aj na to, že učitelia sa často vyhýbajú problematike
sexuálnej orientácie a identity.
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Zdravotníctvo
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Tento oddiel sa zaoberá problematikou homofóbie a diskriminácie pri
využívaní zdravotníckych služieb, uznaním partnerov rovnakého pohlavia ako
„najbližšieho príbuzného“, zdravím osôb zo skupiny LGBT a stigmatizáciou
v súvislosti s HIV statusom a homosexuálnymi a bisexuálnymi mužmi.
Homofóbia a diskriminácia pri využívaní zdravotníckych služieb

Európska komisia vo svojom návrhu „horizontálnej“ antidiskriminačnej
smernice 235 uviedla, že v „zdravotnej oblasti sa mnohé osoby zo skupiny

ov

LGB obávajú stigmatizácie a predsudkov zo strany poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti“. Počas rozhovorov v rámci výskumu v teréne
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mimovládne organizácie LGBT a národné orgány pre otázky rovnosti
poukázali na rôzne príklady prípadov homofóbneho správania a diskriminácie.
V rámci výskumu v teréne napríklad v Lotyšsku mimovládna organizácia
LGBT Mozaika uviedla prípad, keď sa lekár správal homofóbne k mladej
lesbickej pacientke a následne aj k jej matke za to, že má lesbickú dcéru. 236
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Štúdie v Spojenom kráľovstve, Slovinsku a Portugalsku tiež poukazujú na
to, že osoby zo skupiny LGBT sa stretávajú s diskrimináciou a homofóbiou v
prístupe k zdravotníckym službám. V najväčšom prieskume tohto druhu
v Spojenom kráľovstve 237, s účasťou 6 178 lesbických a bisexuálnych žien,
polovica respondentiek uviedla, že sa stretli s homofóbiou a diskrimináciou
v prístupe k zdravotnej starostlivosti. Z výskumu v Slovinsku o diskriminácii
na základe sexuálnej orientácie vyplynulo, že 7 % osobám zo skupiny LGB
bolo odporučené, aby sa podrobili psychiatrickému liečeniu homosexuality
a 7,6 % respondentov sa stretlo s diskrimináciou v zdravotníckych službách. 238
Portugalský výskum poukazuje na otázku heteronormativity zdravotníckeho
personálu. Ako príklad sa uvádza, že gynekológovia výlučne predpokladajú, že
pacienti žijú v heterosexuálnych vzťahoch a homosexuálni muži sa automaticky
spájajú s HIV/AIDS. 239 V národnom prieskume z 350 respondentov 13,3 %
aspoň raz buď priamo, alebo nepriamo čelilo diskriminácii na základe svojej

235

Commission Staff Working Document accompanying a Proposal for a Council Directive on
implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of religion or
belief, disability, age or sexual orientation, SEC(2008) 2180, 2.7.2008, s. 18
236
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s organizáciou Mozaika (Lotyšsko, 12. marca 2008)
237
Ruth Hunt and Dr Julie Fish, Prescription for Change: Lesbian and Bisexual women's health
check 2008, Stonewall Equality, dostupné na
http://www.stonewall.org.uk/documents/prescription_for_change_1.pdf (05.02.2009)
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. marca 2008)
239
Portugalsko, národná správa

87

sexuálnej orientácie zo strany zdravotníckych pracovníkov. 240 Okrem toho
mnohí portugalskí psychoterapeuti nahliadajú na homosexualitu ako
„problém“. 241
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Príklad osvedčeného postupu: Školenie zdravotníckych pracovníkov v
oblasti starostlivosti o pacientov zo skupiny LGBT: Vo Švédsku
mimovládna organizácia LGBT RFSL školí zdravotníckych profesionálov
v oblasti starostlivosti o pacientov zo skupiny LGBT. V minulom roku sa na
tomto školení zúčastnilo asi 15 nemocníc a skupín študentov zo zdravotníckeho
sektora. Počas roku 2007 organizácie RFSL Stockholm a RFSL National začali
pracovať na definovaní kritérií na zatriedenie nemocnice ako „spôsobilej pre
starostlivosť o pacientov zo skupiny LGBT“. 242
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V rámci štúdie, ktorú zadal Úrad pre otázky rovnosti v Írsku, sa uskutočnilo 43
podrobných rozhovorov s respondentmi zo skupiny LGB zameraných na
prezradenie sexuálnej orientácie svojmu všeobecnému lekárovi. 243 Vo väčšine
prípadov (26 z 33) respondenti informovali lekárov o svojej identite LGB,
uviedli, že ich všeobecný lekár reagoval nenútene a uistil ich o akceptácii
a dôvernosti, poskytol im príslušné informácie a uistil ich, že homosexualita sa
neposudzuje ako patologický problém. Respondenti, ktorí uviedli negatívne
reakcie zo strany svojich všeobecných lekárov, pozorovali znaky nepokoja,
napr. nedostatočný očný kontakt, rýchle ukončenie konzultácie, nedostatočná
priateľskosť a pod. V štúdii sa zdôrazňuje význam prostredia poskytujúceho
podporu a zaistenie dôvernosti medzi všeobecným lekárom a pacientov zo
skupiny LGBT.

Pr

Vo Švédsku sa lesbická žena sťažovala na obťažovanie zo strany lekára na
nemocničnom oddelení psychiatrickej starostlivosti za údajné porovnávanie
jej homosexuálnej orientácie a pedofíliou a osobami, ktoré majú pohlavný
styk so zvieratami, a teda nadobudla dojem, že pokladá jej sexuálnu
orientáciu za duševnú poruchu. Zdravotnícke orgány vyjadrili úprimné
poľutovanie nad týmto prípadom a vyhlásili, že nie je znakom systémového
problému v zdravotníckych službách. 244
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Počas výskumu v teréne uviedli mimovládne organizácie LGBT v Rumunsku a
Maďarsku okrem iných, že neprezradenie identity LGBT ovplyvňuje mieru možného
zistenia rozsahu diskriminácie na základe sexuálnej orientácie: „Ľudia nedôverujú
zdravotníckemu personálu a svojmu lekárovi nepovedia, že sú homosexuáli.
Dokonca sa obávajú, že na to lekár príde,“245 a v Maďarsku jeden respondent
uviedol: „Ľudia nehovoria, že patria do skupiny LGBT, preto sa vie len o niekoľkých
problémoch.“ 246
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Zistenia prieskumu v mnohých členských štátoch potvrdzujú neochotu osôb zo
skupiny LGBT prezradiť svoju sexuálnu orientáciu. V prieskume 247 na Malte
32,5 % respondentov tvrdilo, že pri využívaní zdravotníckych služieb tajilo
svoju sexuálnu orientáciu. Štúdie 248 v Nemecku dokazujú, že osoby zo skupiny
LGBT skrývajú svoju orientáciu, keď sú v styku so zdravotníckymi
inštitúciami, pretože majú strach z diskriminácie. V slovenskej štúdii 249 50 %
respondentov uviedlo, že vždy skrývajú svoju sexuálnu orientáciu pred
zdravotníckym personálom a 22 % ju prezradí len príležitostne. Je to jav, ktorý
sám o sebe môže viesť k zdravotným rizikám.
Nedostatok uznania pre partnerov rovnakého pohlavia v sektore
zdravotníctva
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V národných správach Bulharska, Maďarska, Talianska a Estónska sa
poukazuje na problém získania prístupu k informáciám o zdraví partnera na
základe, že sa neuzná postavenie najbližšieho príbuzného. Neuznanie
postavenia najbližšieho príbuzného sa zistilo aj v členských štátoch, ktoré
uznávajú partnerstvá rovnakého pohlavia, ako sa uvádza v nasledovnej citácii.

Pr

„Moja partnerka mala nehodu vo Walese a zamestnanci ma nechceli uznať ako
najbližšieho príbuzného, pokiaľ sme nenarobili krik. Počas 6-dňového pobytu sa
mojej partnerky fyzicky nedotkala žiadna zo ženských zdravotných sestier. Musela sa
umyť sama alebo počkať na muža zdravotníka“. 250 (59-ročná žena, UK)

Počas stretnutí v rámci výskumu v teréne zástupcovia mimovládnej organizácie
LGBT SEKÜ v Estónsku poukázali na jeden príklad týkajúci sa lesbického
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páru, kde matkinej partnerke nebola umožnená prítomnosť pri pôrode. 251
Podobne zástupcovia mimovládnych organizácií LGBT Arcigay a Arcilesbica v
Taliansku tiež poukazujú na neuznanie postavenia „najbližšieho príbuzného“
a ponechanie liečby o pacientov zo skupiny LGBT a ich partnerov na prístupe
jednotlivých zamestnancov. 252

ov

er
en
ý

Naopak rozhovory so zástupcami LBL [Národná organizácia gejov a lesieb] v
Dánsku a CIGALE v Luxembursku odhalili pozitívnejšie skúsenosti so
zdravotnou starostlivosťou pre osoby zo skupiny LGB. 253 Ich zástupcovia
uviedli, že nedochádza k väčším problémom s návštevou partnerov
v intenzívnej starostlivosti, nemocniciach alebo účasťou pri pôrodoch. Obe
mimovládne organizácie však uviedli, že problémom pre osoby zo skupiny
môže byť jazyk používaný v nemocničných administratívnych formulároch,
ako vyplýva z oboch nemeckých štúdií. 254
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„Bola som ambulantnou pacientkou v nemocnici a nemali vo svojom počítačovom
systéme vyhradenú kolónku na zaznamenanie, že žijem v občianskom partnerstve.
Povedali mi, že v počítačovom systéme sa to zaznamenáva ako slobodná“. 255 (34ročná žena, UK)
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Vo vyššie uvedenej írskej správe sa tiež pokladá nedostatočné uznanie
postavenia ako „najbližšieho príbuzného“ za vážny problém, najmä ak je
partner hospitalizovaný, pretože to môže ovplyvniť prístup k informáciám,
návštevám a zapojeniu do rozhodovania.
Stigmatizácia homosexuálnych a bisexuálnych mužov s HIV

Pr

HIV status, darovanie krvi a predsudky súvisiace so stereotypmi týkajúcim sa
homosexuálnych a bisexuálnych mužov HIV/AIDS sú ďalším aspektom
vyvolávajúcim znepokojenie, na ktorý poukázali mimovládne organizácie
LGBT
v Belgicku, 256
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ovplyvňujúcim najmä darovanie krvi. Ako odhalila poľská štúdia, niektoré
transfúzne strediská sa pýtajú skôr len na sexuálnu orientáciu darcov než na ich
skutočné sexuálne praktiky alebo rizikové správanie. 260
V rámci elektronického prieskumu zainteresovaných strán 29 % respondentov
sa domnievalo, že zdravotnícky personál má „skôr negatívny“ alebo
„negatívny“ postoj k homosexuálom s HIV/AIDS.
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Z iných štúdií vyplývajú rovnaké závery. V Slovinsku sa v štúdii uviedol
prípad 24-ročného homosexuála, ktorý bol prepustený na základe svojho HIV
statusu a ďalší prípad muža, ktorému zabránili vstúpiť do svojho bytu, keď jeho
susedia zistili, že je HIV pozitívny. 261

ov

Na Malte sa v rámci rozhovorov so zástupcami Maltského hnutia pre práva
homosexuálov odhalili problémy s dôvernosťou v zdravotníckom systéme,
najmä pokiaľ ide o osoby infikované HIV/AIDS, ktoré viedli k tomu, že
niektorí pacienti hľadali možnosti liečby v inej krajine. 262
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Zdravotný stav osôb zo skupiny LGBT
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O zdravotnom stave osôb zo skupiny LGBT je len veľmi málo údajov.
Z rozhovorov s mimovládnymi organizáciami LGBT vyplýva, že výskum sa
len veľmi málo zaoberá zdravotnými potrebami lesbických a bisexuálnych
žien. 263 V rozhovore organizácia Stonewall v Spojenom kráľovstve uviedla, že
lesby sa zdráhajú odpovedať na správy týkajúce sa preventívnej zdravotnej
starostlivosti alebo vyhľadávať zdravotnícku pomoc. 264
Existujú určité dôkazy, ktorých vyplýva, že skúsenosti s homofóbiou,
diskrimináciou, obťažovaním a marginalizáciou, najmä v školstve a na trhu
práce môže mať negatívny vplyv na zdravotný stav osôb zo skupiny LGBT. 265

Pr

„Všetko bolo zlé sa a cítil som sa zbytočný a pociťoval som, že by som
najradšej so všetkým skončil, keby som mohol. Bol to skutočne hlavný
obrovský problém – som gej a rodina to neakceptuje. A ja som iba cítil, že keby
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som im šiel z cesty, nemuseli by sa so mnou trápiť.“(muž, Spojené
kráľovstvo) 266
V Taliansku 16-ročný študent na technickej škole v Turíne spáchal
samovraždu. Obeť niekoľko rokov znášala útrapy zo strany svojich spolužiakov
za to, že bol „príliš dievčenský“. 267
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Vo všeobecnosti z rozhovorov s mimovládnymi organizáciami LGBT vyplýva,
že osoby zo skupiny LGBT sú viac ohrozené zlým zdravotným stavom než ich
heterosexuálni rovesníci. Mimovládna organizácia LGBT Holebifederatie
v Belgicku zdôraznila, že duševné zdravie osôb zo skupiny LGBT neustále
vyvoláva obavy a vysoký podiel osôb zo skupiny LGBT trpí depresiami. 268
Bude zadaná ďalšia štúdia na preskúmanie problematiky zdravotného stavu a
samovrážd medzi mladými lesbami. 269 Hodnotenie organizácie Holebifederatie
potvrdzujú viaceré správy, ktoré uvádzajú, že osoby zo skupiny LGBT sú
zraniteľnou skupinou, pokiaľ ide o mnohé zdravotné ukazovatele. Napríklad
podľa belgickej štúdie osoby zo skupiny LGB sú dvakrát náchylnejšie na
chronické choroby. 270
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Výskum v Spojenom kráľovstve ukázal, že 20 % lesbických a bisexuálnych
žien, ktoré sa zúčastnili na prieskume, sa úmyselne poškodzovalo v porovnaní
s 0,4 % bežnej populácie a 16 % respondentov mladších ako 20 rokov sa
pokúsilo o samovraždu v porovnaní s 0,12 % celkovej populácie mladšej ako
18 rokov (podľa odhadov organizácie ChildLine); pokiaľ ide o rakovinový
skríning 15 % lesbických a bisexuálnych žien nad 25 rokov nikdy nemalo
urobené vyšetrenie steru buniek z krčka maternice v porovnaní so 7 % žien
u bežnej populácie; menej ako 50 % lesbických a bisexuálnych žien, ktoré sa
zúčastnili na prieskume, bolo kontrolovaných na sexuálne prenosné infekcie. 271
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Príklad osvedčeného postupu: Z rozhovorov vyplynulo, že vo Francúzsku
rastúci počet lesieb, ktoré prichádzali do centra organizácie LGBT Paris-IDF a
žiadali odporúčanie na nezaujatých gynekológov, viedlo k tomu, že centrum
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pripravilo Zdravotnú príručku pre lesby s adresami „naklonených“
gynekológov. Príručka je zameraná na všeobecné zdravotné otázky, najmä
riziká rakoviny prsníkov a maternice. 272
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Prieskum týkajúci sa duševného zdravia osôb zo skupiny LGBT: Írska
mimovládna organizácia LGBT GLEN v spolupráci s projektom pre mládež
BeLonG To zadala výskumníkom z Trinity College Dublin a University
College Dublin, aby vypracovali prvú veľkú štúdiu o duševnom zdraví
a pohode osôb zo skupiny LGBT v Írsku financovanú Národným ústavom pre
prevenciu samovrážd. Štúdia je zameraná na identifikáciu rizík a faktorov
odolnosti pre duševné zdravie a samovražedné sklony osôb zo skupiny LGBT
a vypracovanie modelu najlepšieho postupu pre podporu duševného zdravia
osôb zo skupiny LGBT a prevenciu samovrážd. 273

Závery
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Zo zistení z prieskumu švédskeho národného inštitútu pre verejné zdravie 274
vyplýva, že veľká väčšina osôb zo skupiny LGBT (lesby, gejovia, bisexuáli a
transgenderi) má dobrý zdravotný stav. Avšak omnoho väčšia časť osôb zo
skupiny LGBT mala horší zdravotný stav ako zvyšná časť populácie. Najmä
duševné zdravie bolo výrazne horšie. Značné rozdiely v zdravotnom stave sa
vyskytovali aj medzi osobami zo skupiny LGBT. Takmer bez výnimky mali
transsexuáli horšie zdravie, po nich nasledovali bisexuáli a lesby/gejovia. Ďalej
prieskum ukázal, že osoby zo skupiny LGBT omnoho častejšie uvažujú
o samovražde. Z írskej správy o duševnom zdraví organizácie GLEN vyplynuli
podobné výsledky. 275

Pr

V systémoch
zdravotnej
starostlivosti
dochádza
k diskriminácii
a homofóbii/transfóbii. Ťažko je ich však určiť, pretože nedostatočné
zviditeľňovanie sexuálnej orientácie osôb zo skupiny často spôsobuje, že
problém nie je viditeľný. Zo štúdií a rozhovorov s mimovládnymi
organizáciami LGBT a národnými orgánmi pre otázky rovnosti vyplýva zmes
pozitívnych a negatívnych reakcií zo strany zdravotníckeho personálu v prípade
prezradenia sexuálnej orientácie. K negatívnym reakciám patrí odporúčanie
pacientom zo skupiny LGB, aby vyhľadali psychiatrickú pomoc.
K najpozitívnejším reakciám patrí poskytnutie informácií týkajúcich sa LGB
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a uistenie o dôvernosti a akceptácia postavenia pacienta ako príslušníka
skupiny LGB.
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Pacienti zo skupiny LGBT sa môžu zo strachu pred diskrimináciou okrem
iných faktorov vyhýbať vyhľadávaniu starostlivosti, čo je správanie, ktoré samé
o sebe vedie k zdravotným rizikám. Súčasný výskum dáva do vzájomného
súvisu skúsenosti s homofóbiou, transfóbiou, obťažovaním alebo
marginalizáciou so všeobecne slabším duševným a fyzickým zdravím osôb zo
skupiny LGBT. Mimovládne organizácie LGBT a verejné orgány, s ktorými sa
uskutočnili rozhovory, uviedli, že u osôb zo skupiny LGBT je vyššia miera
zlého duševného zdravia, samovrážd a zneužívania návykových látok. Je
potrebné uskutočniť rozsiahlejší výskum zdravotného stavu osôb zo skupiny
LGBT.
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Náboženské inštitúcie
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V rozhovoroch s mimovládnymi organizáciami LGBT sa uviedlo, že
v niektorých členských štátoch vrátane Cypru, 276 Grécka, 277 Litvy, 278
Lotyšska, 279 Poľska 280 a Rumunska, 281 Talianska 282 sa predstavitelia cirkví,
najmä ortodoxnej a katolíckej, zapájajú do politických diskusií týkajúcich sa
práv osôb zo skupiny LGBT a často mobilizujú a lobujú proti prijatiu takýchto
práv. Na druhej strane sa v žiadnom členskom štáte nezistilo, žeby židovskí
a moslimskí predstavitelia a inštitúcie zohrávali významnú úlohu v mobilizácii
proti osobám zo skupiny LGBT alebo politických diskusiách týkajúcich sa práv
osôb zo skupiny LGBT.
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Napríklad v Litve sa cirkev postavila proti právam skupiny LGBT. Minister
sociálnych vecí a práce v parlamente uviedol 283, že zahrnutie zmien a doplnení
do zákona o rovnakom zaobchádzaní (na implementáciu rámcovej smernice
o zamestnanosti 2000/78/EC) sa prediskutovalo a schválilo na biskupskej
konferencii v Litve a poslanci parlamentu namietali proti antidiskriminačnej
legislatíve tým, že sa odvolávali na „kresťanské tradície Litvy“. Ortodoxná
cirkev v Rumunsku lobovala za zmenu v ústave, aby sa nepovolila možnosť
manželstiev rovnakého pohlavia.284 Mimovládne organizácie LGBT
v Taliansku 285 a Poľsku 286 uviedli počas rozhovorov, že považujú katolícku
cirkev za jedného z hlavných politických aktérov proti novým právnym
predpisom o právach osôb zo skupiny LGBT.
Rozmanitosť a diskriminácia v náboženských organizáciách

276

Pr

Stretnutie v rámci výskumu v teréne s cyperskou organizáciou Hnutie za oslobodenie
homosexuálov (10. apríla 2008)
277
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s mimovládnou organizáciou LGBT OLKE, (14. apríla
2008)
278
Stretnutia v rámci výskumu v teréne s Litovskou gejskou ligou (13. apríla 2008)
279
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s mimovládnou organizáciou Mozaika a Tiesībsarga
birojs [Úrad ombudsmana] (Lotyšsko, 12. marca 2008)
280
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s organizáciou Kampaň proti homofóbii (Poľsko,
17. marca 2008)
281
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s mimovládnou organizáciou LGBT ACCEPT
(Rumunsko, 7. apríla 2008)
282
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s organizáciami Acigay/Arcilesbica (Taliansko, 5. marca
2008)
283
Zasadnutie parlamentu 18. septembra 18, 2007, stenografický záznam je dostupný na
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=304466 (14.02.2008)
284
Rumunsko, národná správa
285
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s organizáciami Arcilesbica a Arcigay (Taliansko,
5. marca 2008)
286
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s organizáciou Kampaň proti homofóbii, (Poľsko,
17. marca 2008)
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Vo Fínsku sa v rámci štúdie 287 založenej na rozhovoroch s desiatimi
zamestnancami evanjelickej luteránskej cirkvi, ktorí uviedli o sebe, že sú
gejovia, lesby alebo bisexuáli zistilo, že hoci všeobecný posun smerom
k otvorenejšej spoločenskej atmosfére a pokračujúcej diskusii o postavení
sexuálnych menšín v cirkvi vedie k tomu, že cirkevní zamestnanci uvažujú
o možnosti viesť otvorený život, zároveň verejné diskusie vytvárajú tlak,
v dôsledku čoho sa ľudia obávajú zaujať stanovisko: „Riziko stigmatizácie
alebo diskriminácie je prítomné v mnohých každodenných situáciách, ktorých
sa týkajú diskusie o postavení lesieb, gejov a bisexuálov v rámci cirkvi.“ 288 Na
druhej strane opytovaní nahliadali na dimenziu povolania v cirkvi ako výborne
zapadajúcu do práce.
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Vo Švédsku sa Združenie farností a pastierskych úradov švédskej cirkvi spolu
s EKHO (švédskym ekumenickým združením kresťanských lesieb, gejov,
bisexuálov a transgenderov) zúčastnilo na projekte EQUAL „Normgiving
Diversity“ zameranej na tri povolania s normatívnou funkciou v spoločnosti:
polícia, cirkev a armáda v snahe zvýšiť informovanosť v oblasti sexuálnej
rozmanitosti a postavenie zamestnancov z dlhodobého hľadiska. 289
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V niektorých členských štátoch výnimku pre zamestnávateľov diskriminovať
zamestnancov, ktorí „nekonajú v dobrej viere a s oddanosťou v zmysle
etických princípov organizácie“, náboženské organizácie interpretujú tak, že
zahŕňajú sexuálnu orientáciu. Ako uviedla Komisia, „mnohé ťažkosti
vyskytujúce sa pri uplatňovaní ustanovení týkajúcich sa sexuálnej orientácie
smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní sa týkajú rozsahu výnimiek
platných pre zamestnávateľov s náboženskými etickými princípmi… Tieto
výnimky sú citlivé, pretože niektorí zamestnávatelia môžu na základe
náboženského vierovyznania zaujať nepriateľský postoj k homosexualite.“ 290

Pr

V Nemecku katolícka sociálna organizácia Kolpingwerk zameraná na
vzdelávanie (okrem iného v detských domovoch a strediskách pre mládež),
ktorá má ako cirkevná organizácia výnimku z antidiskriminačného zákona,
287

K. Valve (2004) „Vocation and the Everyday - Lesbian, Gay and Bisexual Employees'
Experiences in Different Work Communities Within the Church, v J. Lehtonen, K. Mustola
(ed.) „Straight people don't tell, do they…? Negotiating the boundaries of sexuality and gender
at work“, Helsinki: Ministerstvo práce, dostupné na
http://www.esr.fi/esr/fi/__yleiset/researchreport2b04.pdf (04.02.2009)
288
K. Valve (2004) „Vocation and the Everyday - Lesbian, Gay and Bisexual Employees'
Experiences in Different Work Communities Within the Church, v J. Lehtonen, K. Mustola
(ed.) „Straight people don't tell, do they…? Negotiating the boundaries of sexuality and gender
at work“, Helsinki: Ministerstvo práce, dostupné na
http://www.esr.fi/esr/fi/__yleiset/researchreport2b04.pdf (04.02.2009)
289
Pozri http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/faq/faq1_en.htm (06.02.09)
V roku 2005 tento projekt prešiel na novú spoluprácu financovanú v rámci projektu EQUAL
s viacerými organizáciami pod názvom All Clear (Všetko je jasné), ktorej cieľom je vytvoriť
pracovné prostredie, kde si každého vážia bez ohľadu na jeho sexuálnu orientáciu.
290
Európska komisia, „Developing Anti-Discrimination Law in Europe: The 25 EU Member
States Compared“ s. 24, 54, dostupné na
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/legnet/06compan_en.pdf.
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prepustila 53-ročného homosexuálneho zamestnanca po prezradení jeho
sexuálnej orientácie. 291 V Holandsku holandský zákon o rovnakom
zaobchádzaní obsahuje podobné výnimky v prípade práce pre združenia
založené na náboženstve alebo viere. Tieto združenia môžu uložiť požiadavky
v prípade obsadzovania pracovných miest, ktoré sa z hľadiska cieľov
organizácie považujú za potrebné pre správanie podľa jej základných princípov.
Zákon o rovnakom zaobchádzaní stanovuje, že takéto požiadavky nesmú viesť
k rozlišovaniu výhradne na základe politickej príslušnosti, rasového pôvodu,
pohlavia, národnosti, heterosexuálnej alebo homosexuálnej orientácie alebo
občianskeho postavenia, požiadavky sa však môžu zakladať na „ďalších
okolnostiach“, ktoré sa ďalej nešpecifikujú. EÚ tieto odôvodnenia kritizovala,
na základe čoho Commissie Gelijke Behandeling [Komisia pre rovnaké
zaobchádzanie] navrhla, aby sa tieto ustanovenia preformulovali. 292 V rámci
výskumu v teréne v Lotyšsku sa zistilo, že luteránska cirkev v dvoch prípadoch
exkomunikovala ministrov za ich nesúhlasné názory na homosexualitu a práva
osôb zo skupiny LGBT. Jeden minister prezradil, že je homosexuál a verejne
prehlásil, že homosexualita nie je hriechom a neodporuje kresťanstvu. Bol
exkomunikovaný za propagovanie hriešneho správania. Ďalší minister, v tom
čase dekan Lotyšskej univerzity, fakulty teológie, bol exkomunikovaný potom,
ako sa kriticky vyjadril o postupe cirkvi v uvedenom prípade. Teraz slúži ako
anglikánsky kňaz v malej anglikánskej kongregácii v Rige, ktorá je jedinou
ustanovenou cirkvou v Lotyšsku, ktorá podporuje práva osôb zo skupiny
LGBT. 293 V Írsku náboženské inštitúcie vlastnia a riadia veľkú väčšinu
základných škôl a značný počet stredných škôl. To by mohlo prispievať k
nezviditeľňovaniu homosexuálov a bisexuálov na školách. Náboženské
inštitúcie vlastnia a riadia aj značný počet nemocníc a zdravotníckych služieb.
Oddiel 37 zákona o rovnosti v zamestnaní poskytuje náboženským inštitúciám
a službám výnimku v prípadoch, keď sa preukáže, že diskriminácia je potrebná
na ochranu etických princípov náboženskej inštitúcie, táto výnimka však nikdy
nebola preverená na súde. V Maďarsku teologická fakulta Reformovanej
univerzity Gáspára Károliho uplatňuje stratégiu, že študentom, ktorí žijú
„homosexuálnym životom“ zabráni, aby sa učili za kňazov alebo učiteľov
náboženstva. Najvyšší súd Maďarska rozhodol v prospech fakulty a rozhodol,
že vylúčiť lesby a gejov je prípustné. 294
Podpora rozmanitosti v súvislosti so sexuálnou orientáciou je často zložitá
v prostredí kontrolovanom náboženskými organizáciami, ktoré majú
nepriateľský postoj problematike osôb zo skupiny LGBT. Napríklad na Malte,
kde katolícka cirkev spravuje okolo jednej tretiny škôl, podľa vnútroštátneho
291

Welt Online (2006) Fristlose Kündigung wegen Homosexualität. 24. novembra 2006.
Dostupné na: http://www.welt.de/vermischtes/article96880/Fristlose_Kuendigung_wegen_
Homosexualitaet.html (28.07.2008)
292
Poradné stanovisko k výzve Holandsku od Európskej komisie v súvislosti s nesprávnou
transpozíciou smernice 2000/78/ES; CGB Advisory opinion/2008/02, marec 2008
293
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s úradom ombudsmana, (12. marca 2008)
294
S. Quinn and E. Paradis (2007) Going Beyond the Law: promoting equality in employment,
Brussels: ILGA-Europe
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minimálneho študijného programu „učitelia musia mať na pamäti morálne a
náboženské hodnoty študentov a ich rodičov“. V tejto súvislosti bolo údajne
zakázané Maltskému hnutiu pre práva homosexuálov šíriť letáky alebo
vzdelávacie materiály, ktoré predstavujú problematiku LGBT.
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Existujú však aj príklady náboženských inštitúcií v rámci Európskej únie, ktoré
majú odlišný prístup k osobám a problematike skupiny LGBT. Napríklad
v Holandsku synoda holandskej reformovanej cirkvi už v roku 1995 vydala
stanovisko, že príslušníci cirkvi majú rovnaké práva bez ohľadu na svoju
sexuálnu orientáciu alebo spôsob života. 295 V roku 1990 Emmenská synoda
Reformovaných cirkví v Holandsku „vyzvala všetky kongregácie, aby
akceptovali homosexuálnych príslušníkov, aj tých, ktorí sú v službe“. V roku
1995 sa luteránska synoda protestantskej cirkvi v Holandsku rozhodla požehnať
tieto homosexuálne vzťahy v kostole a tiež vyhlásila, že neexistujú žiadne
teologické argumenty „proti požehnaniu dvoch ľudí, keď si sľúbia trvalé
priateľstvo, oddanosť a vernosť“. Vo Fínsku údajne od roku 1999 farnosť
Kallio (Kallion seurakunta) v Helsinkách prijala „dúhových ľudí“ a konali sa
„dúhové bohoslužby“ v súvislosti so podujatiami Gay Pride v mestách Vaasa,
Helsinki a Tampere. 296 Ekumenická skupina nazvaná Yhteys (spolok) pracuje
na presadzovaní liberálnejších postojov k sexuálnym a rodovým menšinám
v rámci cirkvi. Vo Švédsku, ako už bolo uvedené, sa cirkev zúčastnila na
slávnostnom podujatí Pride v roku 2008.
Závery
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V niektorých členských štátoch sa náboženské inštitúcie a organizácie často
zapájajú do politických diskusií týkajúcich sa práv osôb zo skupiny LGBT
a lobujú proti prijatiu takýchto práv, a tak bránia prijatiu nových právnych
predpisov v tejto oblasti. Niektoré náboženské skupiny a činitelia v niektorých
členských štátoch sú aktívni aj pri mobilizácii demonštrácií proti podujatiam
skupiny LGBT.

Pr

V niektorých členských štátoch cirkev vlastní a spravuje značný počet škôl,
sociálnych zariadení a komunitných centier, ktoré sa využívajú na verejné
diskusie alebo podujatia. Mimovládnym organizáciám LGBT bol zakázaný
prístup do týchto zariadení a bolo im zakázané, aby rozširovali informácie
o problematike LGBT alebo sa zúčastňovali na politických diskusiách.
Výnimky
v antidiskriminačných
právnych
predpisoch
umožňujúce
zamestnávateľom diskriminovať zamestnancov, ktorí „nekonajú v dobrej viere
a s oddanosťou v zmysle etických princípov organizácie“ sa interpretujú tak, že
výsledkom je diskriminácia osôb zo skupiny LGBT v niektorých členských
štátoch.

295
296

Pozri http://www.protestantchurch.nl/default.asp?inc=info&rIntId=1649 (06.02.2009)
Pozri http://kallio.kirkkohelsinki.net/?deptID=2590&searchword=Yhteys (07.02.2009)
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Vyskytujú sa aj niektoré pozitívne príklady, keď náboženské organizácie
zapájajú aj osoby zo skupiny LGBT.
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Tento oddiel je zameraný na ťažkosti pri vykonávaní športu ako osoby zo
skupiny LGBT otvorene sa hlásiacej k svojej sexuálnej orientácii a na
používanie homofóbneho žargónu a ohovárania v prostredí profesionálneho
i neprofesionálneho športu.
Homofóbia v športe

ov

Vo väčšine národných správ sa konštatuje nedostatočný kvantitatívny alebo
kvalitatívny výskum o homofóbii v športe. Z malého množstva dostupných
informácií vyplýva, že homofóbia sa vyskytuje v mnohých športových
súvislostiach a existujú značné problémy, čo sa týka osoby zo skupiny LGBT
otvorene sa hlásiacich k svojej sexuálnej orientácii. Existujúci výskum a údaje
sú zamerané zväčša na profesionálny futbal.
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Homofóbne futbalové heslá, ktoré si fanúšikovia skandujú, aby zosmiešnili
rozhodcu alebo protihráčov sa vyskytujú takmer v každom bežnom futbalovom
stretnutí. 297 V Spojenom kráľovstve nie je zriedkavým javom, keď futbalový
hráč počas zápasu používa homofóbne verbálne nadávky na rozhodcu. 298
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V Taliansku mimovládne organizácie Arcigay a Arcilesbica v rozhovoroch
uviedli, že výroky namierené proti osobám zo skupiny LGBT sa bežne
vyskytujú vo futbalovej kultúre fanúšikov s neofašistickými skupinami
zastúpenými v niektorých fankluboch a výtržníckych skupinách. 299

Pr

Národná správa za Spojené kráľovstvo neobsahovala žiadne informácie
o profesionálnych futbalových hráčoch, ktorí by sa otvorene hlásili k svojej
homosexuálnej orientácii, údajne sa však homosexuálnym futbalistom
odporúča, aby si zachovávali heterosexuálny imidž.
„Myslím, že by bolo ľahšie a lepšie by sa akceptovalo, keby som sa priznal k tomu,
že som homosexuál v politickej strane, v ktorej som činný, ako v športe. V športe je
mužskosť stále ideálom. Keď som ako mladší hrával futbal, dôležité bolo odlišovať sa
od „tepľošov“ a „buzíkov“. (bývalý tenisový tréner, Švédsko) 300

297

T. Walther (2006). Kick It Out: Homophobia in Football. European Gay and Lesbian Sport
Federation (ed). Berlin, Amsterdam
298
Pozri http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2006/sep/28/paulscholesandantigayabuse
(08.08.2008)
299
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s organizáciami Arcigay a Arcilesbica (Taliansko,
5. marca 2008)
300
RFSL (2007) All Clear 2.0, Gay, Lesbian, Bi & Hetero at Work, s. 55
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Podľa Európskej športovej federácie gejov a lesieb založenej v roku 1989
s cieľom bojovať proti diskriminácii v športe a podporujúcej, aby sa
homosexuálni športovci a lesbické športovkyne priznali k svojej orientácii.
V neprofesionálnych športových tímoch v Európe nie je jednoduché priznať sa
k svojej sexuálnej orientácii. Aj keď skúsenosti osôb zo skupiny LGBT sa
odlišujú v jednotlivých členských štátoch, existuje množstvo prípadov, keď
osoby zo skupiny LGBT pociťovali obťažovanie a odmietanie zo strany svojich
spoluhráčov z klubu. 301

ov

Príklad osvedčeného postupu: Z rozhovorov vyplynulo, že vo Fínsku
športová federácia uverejnila príručku Zapojení a viditeľní: sexuálne a rodové
menšiny v športe a fyzických aktivitách v troch jazykoch – fínčine, švédčine
a angličtine. 302
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Príklad osvedčeného postupu: V Nemecku konfederácia Deutscher Fußball
Bund [Nemecká futbalová konfederácia] spustila kampaň nazvanú „Futbal
a homofóbia“ a podpísala v roku 2007 vyhlásenie proti diskriminácii na
základe sexuálnej orientácie. 303
Zviditeľnenie osôb zo skupiny LGBT v športe
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Internetová stránka Outsports.com uviedla, že na posledných olympijských
hrách v Pekingu 2008 iba 10 osôb z 10 708 športovcov sa otvorenie hlásilo
k tomu, že sú gejovia alebo lesby. 304 V elektronickom prieskume
zainteresovaných strán 41 % respondentov uviedlo, že nemali „žiadnu
možnosť“ alebo „malú možnosť“ prejaviť sa ako osoba zo skupiny LGBT,
dokonca aj v neprofesionálnom športe.

Pr

„Vrcholoví športovci obvykle taja svoju sexualitu, aby získali granty/štipendiá a pod.
Ak by ste boli známa ako lesba v športe v Írsku, myslím, že by sa obmedzili všetky
typy podpory…finančnej i sociálnej.“ (žena, Írsko) 305

Podľa írskeho úradu pre otázky rovnosti športovci zo skupiny LGBT sa zväčša
nezviditeľňujú, fakticky tak vytvárajú obraz akoby osoby zo skupiny
301

Pozri http://www.eglsf.info/eglsf-about.php (10.08.2008)
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s ministerstvom práce a hospodárstva, ministerstvom
školstva a ministerstvom vnútra (Fínsko, 4. marca 2008)
303
Nemecko, národná správa
304
See http://www.outsports.com/os/index.php/Olympics/2008/In-Beijing-Olympics-only-5openly-gay-athletes.html (25.01.2009)
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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v profesionálnom športe neexistovali. 306 Počas rozhovoru s mimovládnymi
organizáciami Arcigay a Arcilesbica sa tiež konštatovalo, že v Taliansku je
veľmi nízka úroveň zviditeľňovania osôb zo skupiny LGBT v športe. 307
Boj proti homofóbii v športe
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Z prieskumu vo Švédsku vyplynulo, že sa kladie malý dôraz na odhaľovanie
homofóbie v športe a boj proti nej. 308 V rámci projektu financovaného
švédskym ministerstvom priemyslu sa zisťovali názory v 40 športových
združeniach vo Švédsku a zistilo sa, že vo väčšine sa nikdy nehovorilo
o problematike homofóbie alebo situácii osôb zo skupiny LGBT v ich
združeniach. Väčšina tiež odpovedala, že vo svojom združení nemali žiadnu
osobu zo skupiny LGBT otvorene sa hlásiacu k svojej orientácii a že nemajú
politiku, ani akčný plán na riešenie tejto záležitosti.
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V Spojenom kráľovstve mimovládna organizácia LGBT Stonewall uviedla, že
úsilie na boj s homofóbiou v prostredí športu si získalo len malú pozornosť a že
pri sledovaní problematiky rovnosti a diskriminácie v profesionálnom futbale
sa uprednostňuje boj proti rasizmu vo futbale. 309

V roku 2003 sa parlamentné zhromaždenie Rady Európy zameralo na
problematiku homofóbie v športe: „Zhromaždenie je názoru, že proti homofóbii
v športe tak medzi účastníkmi, ako aj v ich vzťahoch s divákmi je potrebné
bojovať z rovnakých dôvodov ako proti rasizmu a iným formám
diskriminácie.“ 310
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Určité iniciatívy podporované programom PROGRESS Európskej komisie by
mohli výrazne prispieť k zmene postojov v športe. Je to napríklad kampaň „Beh
za rozmanitosť“, ktorá umožňuje bežcom v určitých maratónoch obliecť si
antidiskriminačný športový odev na podporu informovanosti a vyjadrenie
svojich pocitov proti diskriminácii. 311

Pr

Príklad osvedčeného postupu: Partnerstvá pripravujúce vzdelávacie
programy: Od roku 2007 švédska federácia pre práva lesieb, gejov,
bisexuálov a transgenderov (RFSL) a HomO [ombudsman proti diskriminácii
na základe sexuálnej orientácie] pracovali na projekte s federáciou
Riksidrottsförbundet [Národná športová federácia] a SISU športová vzdelávacia
organizácia. Projekt je zameraný na vzdelávanie trénerov o problematike
LGBT. RFSL a SISU plánujú vypracovať vzdelávacie programy a ponúknuť ich
306

Stretnutie v rámci výskumu v teréne s organizáciou Úrad pre otázky rovnosti (Írsko, 4. apríla
2008)
307
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s organizáciami Arcigay a Arcilesbica (5. marca 2008)
308
Pozri http://www.homo.se/o.o.i.s/3950 (14.08.2008)
309
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s organizáciou Stonewall (UK, 31. marca 2008)
310
Recommendation 1635 (2003), Lesbians and gays in sport, text prijatý stálym výborom
konajúcim v mene zhromaždenia 25. novembra 2003
311
Pozri http://www.stop-discrimination.info/56.0.html (12.01.2008)
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športových klubom. Medzičasom Riksidrottsförbundet pripravuje a uskutočňuje
štúdie o problematike LGBT v športe. 312

er
en
ý

Príklad osvedčeného postupu: Spolupráca medzi športovými klubmi
a organizáciami ľudských práv: Z rozhovorov vo Francúzsku vyplynulo, že
futbalový klub Paris Saint Germain spolupracuje s futbalovým klubom
homosexuálov Paris Foot Gay a Ligue Internationale Contre le Racisme et
l'Antisémitisme [Medzinárodná liga proti rasizmu a antisemitizmu] na príprave
politiky o prevencii a boji proti diskriminácii so zameraním na homofóbiu. 313

ov

V Nemecku nepriateľská atmosféra vo futbale viedla lesby a gejov
k vytvoreniu svojich vlastných neprofesionálnych klubov. 314 Osoby zo skupiny
LGBT si vytvorili svoje vlastné športové združenia aj v iných členských
štátoch. Každoročný Európsky športový šampionát gejov a lesieb (Eurogames),
ako aj Outgames sú ďalšími príkladmi športových podujatí LGBT. 315

ne
bo
l

Závery
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Informácie o homofóbii v športe sa zväčša zameriavajú na profesionálny futbal.
V súvislosti s futbalom sa homofóbia prejavuje v kultúre fanúšikov a medzi
futbalovými hráčmi, kde sa bežne používaný homofóbny jazyk používa na
futbalových podujatiach na zosmiešnenie protihráčov alebo rozhodcov.
Hlavným zistením v oblasti športu je nedostatočné zviditeľňovanie osôb zo
skupiny LGBT. Vníma sa, že osoby zo skupiny LGBT majú málo možností na
to, aby sa otvorene hlásili k svojej sexuálnej orientácii v športoch, pretože hrozí
riziko obťažovania, homofóbie alebo odmietnutia zo strany kolegov z klubu.

Pr

Väčšina športových združení prikladá homofóbii nízku prioritu v rámci
antidiskriminačného programu, hlavne v porovnaní s úsilím na zamedzenie
rasizmu.

312

Švédsko, národná správa
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s organizáciami Inter-LGBT a L'Autre Cercle,
(Francúzsko, 10. marca 2008)
314
Nemecko, národná správa, pozri aj http://www.queer footballfanclubs.com (20.03.2008)
315
http://www.eurogames.info/eurogames-welcome.html a www.copenhagen2009.org
(08.08.2008)
313
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V tomto oddiele sa skúma, ako sa osoby zo skupiny LGBT a ich životy
prezentujú a vykresľujú v médiách v rámci EÚ. Médiá v tomto zmysle zahŕňajú
verejné a súkromné médiá, 316 ako aj vizuálne a písomné médiá, napríklad
internet, noviny a televízia.
Homofóbne prejavy v médiách

ne
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V rozhovoroch okrem iných s mimovládnymi organizáciami LGBT
v Taliansku a Poľsku a národným orgánom pre otázky rovnosti Latvia sa
zistili prípady homofóbneho prejavu vyskytujúceho sa v médiách. 317 Pri
nedávnom prieskume vykresľovania lesieb, gejov, bisexuálov a transgenderov
v škótskej tlači sa zistilo, že sa noviny chystajú vytlačiť stránky obsahujúce
takú úroveň homofóbneho zneužívania, ktorá ak by bola rasistická, bola by
neakceptovateľná.318 Štúdia v Litve odhalila, že niektorí novinári používajú
homofóbny jazyk. 319
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Príklad osvedčeného postupu: Litovská liga gejov vypracovala spolu
s Európskou vysielacou úniou Príručku pre lepšie podávanie správ v médiách
o problematike LGBT. Príručka poskytuje novinárom a aktivistom ľahko
použiteľné nástroje na zlepšenie pozitívneho spravodajstva o problematike
LGBT. Na základe toho sa dosiahla užšia spolupráca s médiami, výsledkom
ktorej sú vyváženejšie články a informácie o osobách zo skupiny LGBT
v médiách. 320
Prezentácia osôb zo skupiny LGBT v médiách

Pr

V elektronickom prieskume zainteresovaných strán sa respondentov pýtali, aby
posúdili prezentáciu osôb zo skupiny LGBT v médiách a či sa zobrazovanie
osôb zo skupiny LGBT ako odlišnej skupiny pokladá za taktné ako protiklad
k stereotypnému. Iba 14 % respondentov sa domnievalo, že médiá prezentujú
„taktnú“ alebo „skôr taktnú“ charakterizáciu osôb zo skupiny LGBT.

316

Pri skúmaní homofóbie v prejavoch v médiách nebolo možné odlíšiť verejné a súkromné
médiá.
317
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s organizáciami ARCIGAY a ARCILESBICA (AL)
(Taliansko, 5. marca 2008), Kampaň proti homofóbii (Poľsko, 17. marca 2008) a Mozaika
(Lotyšsko, 12. marca 2008, úrad ombudsmana (Lotyšsko, 12. marca 2008)
318
Stonewall (2007) WRITTEN OUT. The Scottish Press’ portrayal of lesbian, gay, bisexual and
transgender people, Scotland, dostupné na
http://www.stonewallscotland.org.uk/documents/stonewall__written_out.pdf (05.02.2009)
319
A. Tereskinas (2007) „Not Private Enough?“ Homophobic and injurious speech in the
Lithuanian Media, dostupné na http://www.lgl.lt/projektaie.php?pid=35 (05.02.2009)
320
Pozri http://www.ilga-europe.org/europe/funding_capacity_building/working_with_media
(17.10.2008)
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Väčšina mimovládnych organizácií LGBT, s ktorými sa uskutočnili rozhovory
v rámci výskumu v teréne, uviedla, že problematika LGBT sa v médiách
neprezentuje často, čo vedie v rôznej miere k zjednodušovaniu,
senzacionalizácii a stereotypizácii osôb a problematiky skupiny LGBT.
V rozhovoroch zástupcovia mimovládnej organizácie LGBT CIGALE
v Luxembursku uviedli, že médiá sa zvyknú vyhýbať intelektuálnym a
politickým otázkam týkajúcim sa skupiny LGBT a namiesto toho sa
zameriavajú na povrchné záležitosti, napríklad ako sa osoby zo skupiny LGBT
obliekajú na svoje slávnostné podujatia hrdosti. 321 V rozhovoroch mimovládna
organizácia LGBT Kampaň proti homofóbii uviedla, že v Poľsku niektoré
noviny a katolícke televízne a rozhlasové stanice sú otvorene homofóbne, ale
pripomína, že existujú aj médiá poskytujúce neutrálny obraz osôb
a problematiky skupiny LGBT. 322 Úrad ombudsmana v Lotyšsku uviedol, že
mediáne kanály sú v rozsahu od pozitívnych až po negatívne. Napríklad
bezplatné noviny distribuované na autobusových staniciach obsahovali
homofóbne výroky. 323 Výsledkom bolo, že mimovládna organizácia LGBT
Mozaika podala sťažnosť za nenávistný prejav. V rozhovore zástupcovia
združenia Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske [dánske združenie gejov
a lesieb] uviedli, že v mediálnom diskurze o problematike LGBT dominujú
stereotypné obrazy a charakteristiky. Dokonca aj seriózne články týkajúce sa
homosexuálnych práv sú ilustrované obrázkami polooblečených mužov
z Kodanského slávnostného pochodu hrdosti. 324

Pr

ek
la
d

Tieto pozorovania vychádzajú z určitých zistení výskumu, z ktorých vyplýva,
že homosexualita sa v rôznej miere stále považuje za tabu, a preto sa jej venuje
len malá mediálna pozornosť. V nemeckej štúdii prezentácií LGBT v televízii
sa 63 % respondentov z radov LGBT domnieva, že zobrazenie
neheterosexuality je ešte stále tabu. 325 V rámci belgickej štúdie sa zistilo, že
vlastne neexistuje žiadne mediálne pokrytie problematiky transgenderov okrem
odkazov na lekárske otázky alebo problémy. 326 Vyzerá sa, že táto téma je
spoločná v rámci EÚ. Z portugalskej štúdie však vyplýva, že v poslednom
desaťročí dochádza k nárastu zviditeľňovania, médiá krajiny si povšimli, že
lesby a bisexuáli sú prakticky neviditeľní s nízkou úrovňou prezentácie
v porovnaní s homosexuálnymi mužmi. 327
321

Stretnutie v rámci výskumu v teréne s organizáciou CIGALE (Luxembursko, 7. apríla 2008)
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s organizáciou Kampaň proti homofóbii, (Poľsko,
17. marca 2008)
323
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s úradom ombudsmana, (Lotyšsko, 12. marca 2008)
324
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s organizáciou LBL (Dánsko, 26. apríla 2008)
325
V. Jung, (2003). Darstellung von Homosexualität in TV-Unterhaltungssendungen. [Thesis].
Bamberg: University of Bamberg.
326
A. Dewaele and D. Paternotte. (2008) The situation concerning homophobia and
discrimination on grounds of sexual orientation in Belgium. Anvers/Bruxelles: Steunpunt
Gelijkekansenbeleid (Consortium Universiteit Antwerpen & Universiteit Hasselt)/Université
libre de Bruxelles
327
Caldeira (2006) A Representação das Minorias Sexuais na Informação Televisiva Portuguesa,
Lisboa: Livros Horizonte
322
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Niektoré štúdie poukazujú aj na skreslené prezentácie osôb zo skupiny LGBT.
V rámci podrobnej analýzy médií v Slovinsku sa skúmali tlačové médiá od
roku 1970 do 2000 a zistilo sa, že sa prejavovala stereotypizácia – opierajúca sa
na skostnatené rodové predstavy vykresľujúce homosexuálneho muža ako
zženštilého a lesby ako mužatky; medikalizácia – zaraďujúca homosexualitu do
lekárskej a psychiatrickej oblasti a hľadanie jej príčin; sexualizácia –
obmedzenie homosexuality na sexuálne praktiky; utajovanie – skrývanie
homosexuality a jej súvis s hanbou a ľútosťou a normalizácia –
premena homosexuálov, aby vyzerali ako heterosexuáli, aby homosexualita
pôsobila menej hrozivo a menej sa politizovala. 328

ov

V škótskom prieskume, ktorý uskutočnila organizácia Stonewall Scotland už
uvedená v tomto oddiele sa konštatuje, že sa v tlačových správach sa často
podporuje názor, že sexuálna orientácia je len a len o sexe, pričom v správach
o zločinnosti sa zdôrazňuje sexuálna orientácia páchateľa, aj keď so
spáchaných činom nemá žiadny súvis.
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Príklad osvedčeného postupu: V Spojenom kráľovstve nezávislá Komisia
pre sťažnosti na tlač, ktorá je nezávislým orgánom zaoberajúcim sa
sťažnosťami na redakčný obsah novín a časopisov, v máji 2005 rozšírila článok
12 (Diskriminácia) svojho kódexu, aby sa vzťahoval na diskriminačné správy
v tlači o transgenderoch. Podľa nového článku tlač musí zabrániť zaujatým
alebo znevažujúcim odkazom v prípade osoby na rasu, farbu, náboženské
presvedčenie, rod, sexuálnu orientáciu alebo akúkoľvek telesnú alebo duševnú
chorobu alebo zdravotné postihnutie. 329

Pr

V rámci výskumu o prezentácii osôb zo skupiny LGBT v portugalských
a nemeckých médiách sa tiež zistilo, že prezentácia osôb zo skupiny LGBT sa
zvykne zjednodušovať a nebýva reprezentatívna a aj keď nemecké tlačové
médiá a internetové stránky vykresľujú taktnejší obraz, bežná televízia stále
používa zaužívané klišé a stereotypy. 330
Pozitívne trendy v mediálnej prezentácii osôb zo skupiny LGBT
V rámci štúdií sa zistil aj pozitívny vývoj, pokiaľ ide o väčšie zastúpenie
a taktnejšiu prezentáciu osôb a problematiky skupiny LGBT v médiách.

328

R. Kuhar (2003) Media Representations of Homosexuality: An Analysis of Print Media in
Slovenia, 1970-2000, Mediawatch: Ljubljana. Dostupné na: http://mediawatch.mirovniinstitut.si/eng/mw13.htm (05.02.2009)
329
Informácie poskytlo združenie Transgender Europe na konzultačnom stretnutí pri okrúhlom
stole o boji proti homofóbii a transfóbii v EÚ, jún 2008, Kodaň.
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. V M.
Bernstein & R. Reimann (eds.), Queer families, Queer Politics: Challenging Culture and the
State (s. 338-357), New York: Columbia UP
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V rámci štúdie 331 v Českej republike sa zistilo, že zatiaľ čo v prvej polovici
deväťdesiatych rokov boli v prezentácii osôb zo skupiny LGBT dominantnými
faktormi negatívna stereotypizácia, sexualizácia a komediálny alebo kriminálny
kontext, v priebehu posledného desaťročia sa osoby zo skupiny LGBT vo
zvýšenej miere objavujú v dokumentárnych filmoch a televíznych seriáloch
v kontexte každodenného spoločenského života.
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V španielskej národnej správe sa uvádza, že väčšina médií v súčasnosti
taktnejšie ponúka správy o významných politických a spoločenských
podujatiach skupiny LGBT, ako napríklad slávnosti Gay Pride, významných
súdnych rozhodnutiach alebo dôležitých zákonoch, ktoré vydal parlament
a homofóbne prezentácie sa vyskytujú zriedkavo. Vo švédskej národnej správe
sa tiež uvádza, že médiá poskytujú presnejší obraz rozmanitosti v rámci
komunity LGBT, pričom v Litve sa v posledných rokoch zvýšil počet správ
o serióznych témach týkajúcich sa LGBT.332
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Príklad osvedčeného postupu: V Dánsku je vo verejnej zákazke na
poskytnutie služby zadanej ministrom kultúry a Danmarks Radio (dánska
rozhlasová spoločnosť) stanovený explicitný cieľ poskytnúť prehľad
o rozmanitosti a obsahuje antidiskriminačný článok s odkazom na prezentáciu
a problematiku skupiny LGBT: „DR poskytne obšírne spravodajstvo
o spoločnosti v Dánsku a takto zobrazia rozmanitosť kultúry, celkový pohľad
na život a životné podmienky v rôznych častiach krajiny […] Programy nesmú
žiadnym spôsobom podnecovať nenávisť na základe rasového pôvodu, rodu,
náboženského vyznania, národnosti alebo sexuálnej orientácie.“ 333

Pr

Je jasné, že je veľmi dôležité vidieť v médiách pozitívne vzory osôb zo skupiny
LGBT. V niektorých členských štátoch sa takéto vzory z politickej i kultúrnej
oblasti stále častejšie uvádzajú. Názorným príkladom je prípad primátora
Berlína Klausa Wowereita, ktorý bol napríklad predsedom nemeckého
parlamentu v rokoch 2001/02. Bol známy svojím verejným výrokom: „Som
homosexuál – a tak je to dobre!“ („Ich bin Schwul – und das ist gut so!“).
V Grécku skupiny LGBT dôrazne protestovali proti rozhodnutiu Národnej
rady pre rozhlas a televíziu (nezávislý verejný orgán krajiny), v ktorom uložila
pokutu vo výške 100 000 EUR hlavnému televíznemu kanálu Mega Channel za
to, že v populárnom televíznom seriáli ukázala, ako sa dve mužské postavy
bozkávajú. V decembri 2006 najvyšší správny súd krajiny zrušil toto
rozhodnutie, pretože pokuta bola neústavná, keďže záber iba odrážal
„spoločenskú realitu jednej sociálnej skupiny spomedzi mnohých, ktoré
331

Working Group for the Issues of Sexual Minorities of the Minister for Human Rights and
National Minorities (2007) Analysis of the Situation of Lesbian, Gay, Bisexual and
Transgender Minority in the Czech Republic. Government of Czech Republic
332
A. Tereskinas (2007) „Not Private Enough?“ Homophobic and injurious speech in the
Lithuanian Media
333
Zmluva o verejnej zákazke na poskytnutie služby medzi Dánskom vysielacou spoločnosťou
(DR) a ministrom kultúry na roky 2007 – 2010: 2
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vytvárajú otvorenú a demokratickú spoločnosť, ktorých sexuálne preferencie
nie sú trestné“.
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Na úrovni EÚ iniciatívy, ako napríklad spolupráca Európskej komisie
s hudobným kanálom MTV vrátane reklamného spotu, kreatívna súťaž
zameraná na mladšie publikum v súvislosti s rasovou diskrimináciou, ako aj
každoročné oceňovanie novinárov, v ktorom sa udeľuje cena novinárom, ktorí
prispievajú k lepšiemu chápaniu rozmanitosti a problémov diskriminácie,
reprezentujú hodnotné opatrenia na to, ako využívať médiá na zmenu verejných
postojov, ako aj na podnietenie tých, ktorí pracujú v médiách, aby znovu
preskúmali, ako vykresľujú osoby patriace k určitým spoločenským skupinám
a menšinám. 334
Závery
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V rámci EÚ sa ešte stále vyskytujú prípady homofóbneho prejavu v médiách a
homosexualita sa v rozličnej miere stále považuje za tabu. Osoby zo skupiny
LGBT sa vo všeobecnosti málo zviditeľňujú v médiách, hoci homosexuáli muži
sa viac zviditeľňujú ako lesby alebo transgenderi.
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Osoby zo skupiny LGBT podliehajú aj rôznym formám mediálnej
stereotypizácie. Používanie poloerotických ilustrácií pri článkoch týkajúcich sa
tém významných tém pre osoby zo skupiny LGBT prispievajú k predsudkom
a posilňujú myšlienku, že sexuálna orientácia je iba o sexuálnej aktivite
a preferenciách. Novinári v EÚ by len získali z lepšieho chápania problematiky
skupiny LGBT pri podávaní reprezentatívnych a vyvážených správ.

Pr

Existujú však dôkazy, že sa veci pomaly dávajú do pohybu a v niektorých
štúdiách sa už v médiách v rámci EÚ zaznamenala zvýšená miera
charakteristík, ktoré obsahujú taktnejší a informovanejší pohľad na osoby zo
skupiny LGBT a s tým súvisiace otázky.

334

Pozri http://www.stop-discrimination.info/99.0.html (11.12.2008)
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Informácie a údaje z tejto oblasti sú obmedzené, z existujúceho výskumu
a informácií zhromaždených na základe práce v teréne však vyplývajú dve
oblasti záujmu, pozornosť venovaná sexuálnej orientácii a rodovej identite
v azylovom postupe a podmienky žiadateľov o azyl zo skupiny LGBT
v azylových centrách.
Všeobecný rámec týkajúci sa azylu
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Podrobnejšia analýza všeobecného legislatívneho rámca týkajúceho sa
sexuálnej orientácie a rodovej identity v súvislosti s azylom a doplnkovej
ochrany sa uvádza v právnej analýze agentúry FRA, 335 v ktorej sa konštatuje,
že v súlade s Dohovorom z roku 1951 o štatúte utečencov (článok 1A ods. 2)
a smernice Rady 2004/83/ES osoby zo skupiny LGBT uchádzajúce sa o azyl
z dôvodu prenasledovania na základe sexuálnej orientácie v členských štátoch
EÚ je možné uznať ako utečencov, pretože sú príslušníkmi „určitej sociálnej
skupiny“. 336
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Právny rámec v členských štátoch EÚ teda umožňuje, aby sa osobám zo
skupiny LGBT prenasledovaným na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej
identity mohlo priznať postavenie utečenca a poskytnúť azyl. Následne členské
štáty EÚ poskytli na základe týchto dôvodov azyl niekoľkým osobám zo
skupiny LGBT.

Pr

Z dostupných údajov vyplýva, že azyl bol poskytnutý osobám zo skupiny
LGBT v Belgicku, Českej republike, Dánsku, Francúzsku, Grécku,
Holandsku, Luxembursku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Portugalsku,
Rakúsku, Španielsku, Švédsku, Spojenom kráľovstve a Taliansku. Tento
zoznam však nemusí byť nevyhnutne vyčerpávajúci, pretože žiadny členský
štát neposkytuje štatistický prehľad počtu prípadov, keď sa azyl poskytne na
základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity. V niektorých členských
štátoch (napríklad na Cypre, vo Francúzsku, Nemecku a na Slovensku)
neexistujú oficiálne čísla a imigračné úrady v Estónsku a Lotyšsku 337

335

Agentúra Európskej únie pre základné práva, (2008) Homofóbia a diskriminácia na základe
sexuálnej orientácie v členských štátoch EÚ: Časť I – Právna analýza s. 83 – 98
336
Okrem Dánska, pretože Dánsko neuznáva homosexuálov alebo transgenderov ako „určité
sociálne skupiny“, pokiaľ imigračné úrady neoperujú s kategóriou „určitá sociálna skupina“
v právnej praxi. Je však možné udeliť povolenie na pobyt s „postavením ochrany“, ak
imigračné úrady zistia „riziko popravy alebo nehumánneho alebo ponižujúceho zaobchádzania
v krajine pôvodu“, pozri Agentúra Európskej únie pre základné práva, (2008) Homofóbia
a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie v členských štátoch EÚ: Časť I – Právna
analýza
337
V Estónsku: Úrad pre štátne občianstvo a prisťahovalectvo. V Lotyšsku: Úrad pre štátne
občianstvo a prisťahovalectvo
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uvádzajú, že neboli žiadne žiadosti o azyl na základe sexuálnej orientácie alebo
rodovej identity.
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V iných členských štátoch údaje naznačujú celý rad prípadov. V Belgicku to
bolo minimálne 116 prípadov riešených v roku 2006 (a 33 osobám bol priznaný
štatút utečenca) a minimálne 188 prípadov v roku 2007 (a 60 osobám bol
priznaný štatút utečenca). 338 Vo Švédsku úrad Migrationsvärket [švédsky úrad
pre prisťahovalectvo] v roku 2002 odhadol počet žiadateľov o azyl na základe
sexuálnej orientácie alebo rodovej identity na približne 300 za rok. Švédsky
parlament v roku 2005 rozhodol, že postavenie utečenca sa môže priznať
osobám, ktorým hrozí prenasledovanie na základe rodu alebo sexuálnej
preferencie (Vládny návrh 2005/06:06). 339
Sexuálna orientácia a rodová identita v postupe vybavovania žiadostí
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Zo štúdií 340 vyplýva, že informácie o sexuálnej orientácii, rodovej identite
a podmienkach osôb zo skupiny LGBT v ich krajine pôvodu uvádzané
v správach o krajine pôvodu, ktoré sa požívajú v rámci postupov na určenie
postavenia utečenca, sú často veľmi obmedzené. Poukázalo sa aj na to, že
rozhodujúcou otázkou v postupoch uchádzania sa o azyl je dôveryhodnosť
žiadateľa o azyl. V prípadoch týkajúcich sa prenasledovania na základe
sexuálnej orientácie, sa tento prvok sám o sebe stáva otázkou rozhodujúceho
vyšetrovania a vo viacerých správach bolo uvedené, že „osoby spracujúce
žiadosti o azyl často neveria, že žiadateľ o azyl patrí skutočne do skupiny
LGBT“. A je to z dvoch dôvodov. Po prvé, určité identity, vyjadrenia a praktiky
sa vnímajú ako dôveryhodnejšie ako iné. Ako vyplýva z dánskeho príkladu,
zmena sexuálnych preferencií alebo bisexualita môže byť podozrivá:

Pr

„A vyskytuje sa niekoľko prípadov, keď osoby sú homosexuálne a potom do určitej
miery nie sú. Ťažko sa to dá posúdiť. Mali sme jedného [žiadateľa], ktorý vyhlásil, že je
homosexuál, ale teraz už nie, pretože si už nemyslí, že je to zábavné. Stretávame sa aj
s takýmito vecami a ťažko sa to dá brať vážne.“ 341 (zamestnanec, Prisťahovalecký
úrad, Dánsko)

338

Informácie poskytol Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA)
Švédsko, národná správa
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, and 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. Kodanská univerzita: Fakulta sociológie
341
Uvedené v 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. Kodanská univerzia: Fakulta sociológie, s.132
339
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Podobne aj pracovníci, ktorí rozhodujú o poskytnutí azylu, môžu interpretovať
skutočnosť, keď žiadateľ je alebo bol ženatý alebo iným spôsobom zúčastnený
na heterosexuálnom vzťahu, alebo keď má deti, ako znak heterosexuality.
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Po druhé, niekedy žiadateľ o azyl nemôže prezradiť svoju sexuálnu orientáciu
až do neskorších štádií procesu vybavovania žiadosti, pretože má citlivú
povahu, alebo je to tabuizovaná téma, alebo pretože si nie je istý reakciami
úradov a zamestnancov (vrátane tlmočníkov). 342 Toto môže byť tiež príčinou
nedostatočných informácií o sexuálnej orientácii v procese vybavovania
žiadostí, alebo skutočnosť, že sa žiadateľ ešte „neprejavil“. 343

ov

Ak sa však otázka sexuálnej orientácie predloží v procese neskôr, orgány môžu
vnímať žiadateľa o azyl ako nedôveryhodného a tvrdiť, že si „to vymýšľa“ len,
aby svoj prípad „podporil“. 344
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Tieto záležitosti nie sú nevyhnutne výsledkom homofóbie alebo diskriminácie,
ale poukazujú skôr na nedostatočné poznatky o sexuálnej orientácii a nástroje
na to, ako sa ňou zaoberať. Člen rady federácie Riksförbundet För Sexuellt
Likaberättigande (RFSL) [švédska Federácia pre práva lesieb, homosexuálov,
bisexuálov a transgenderov] zaoberajúcej sa otázkou azylu, to opisuje ako
fenomén heteronormativity:
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„Hodne hovoríme o heteronormativite a že nie vždy môžete predpokladať, že osoba,
ktorá sedí pred vami je heterosexuálna […] Príkladom zo života je, ak sa pri pohovore
spýtajú „máte dievča?“ A pri otázke takéhoto typu sa vylúči možnosť, že by ste mohli
mať mužského partnera, ak ste žiadateľom o azyl. […] Sú aj iné príklady, napr. keď
pri pohovore pýtajúci sa uvedie, že je čudné, že ste šli do parku, aby ste sa
skontaktovali s inými homosexuálmi […] Poukazuje to nato, že nemáte ani potuchy o
tom, ako sa homosexuáli socializujú a nadväzujú kontakty“. (člen rady, Riksförbundet
För Sexuellt Likaberättigande (RFSL) [švédska federácia pre práva lesieb, gejov,
bisexuálov a transgenderov]. 345

342

S. Jivraj, A. de Jong, T. Tauqir (2003) Initial Findings: Identifying the Difficulties experienced
by Muslim lesbian, bisexual and transgender women in accessing social and legal services,
London: Safra Project. M.T. Drud-Jensen, S.P. Knudsen (2007) Migrationsvæsenets skab betingelser for ikke-heteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en nutidig
dansk kontekst. Kodanská univerzia: Fakulta sociológie
343
Uvedené v A. Webster (2008), dostupné na
http://www.divamag.co.uk/diva/features.asp?AID=3139 (25.07.2008)
344
M.T. Drud-Jensen, S.P. Knudsen (2007) Migrationsvæsenets skab - betingelser for ikkeheteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en nutidig dansk kontekst.
Kodanská univerzia: Fakulta sociológie
345
Uvedené v 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. Kodanská univerzia: Fakulta sociológie
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K diskriminácii však môže dochádzať aj v azylových konaniach. Imigračný
úrad v Maďarsku od roku 2004 do 2007 požadoval odborné psychiatrické
stanovisko k sexuálnej orientácii žiadateľa o azyl. V iných prípadoch
v súvislosti so žiadosťou o azyl, napríklad na základe náboženského alebo
politického prenasledovania sa takéto odborné stanovisko nepožadovalo. 346
V Slovinsku sa ešte rieši odvolacie konanie v prípade gejského páru z Kosova.
V rozhovore s časopisom LGBT Narobe pár vysvetlil, že zatiaľ čo polícia bola
spočiatku nápomocná a postupovala s porozumením, v azylovom centre
v Ľubľane pri vypočúvaní s nimi zaobchádzali ako s kriminálnikmi. 347 Boli
vypočúvaní oddelene a museli podrobne vysvetľovať, ako jeden z nich bolo
niekoľkokrát znásilnený. Obávali sa, že ich žiadosť bude zamietnutá, pretože
nevedeli presne odpovedať na otázku, kedy skončila vojna v Kosove a aká bola
teplota v deň znásilnenia. Okrem toho im údajne jeden zo zamestnancov
v azylovom centre povedal, že homosexualita sa dá liečiť. Prípad možného
policajného násilia motivovaného nenávisťou voči páru z Kosova ešte rieši
ombudsman pre ľudské práva.
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Prípad osvedčeného postupu: Úrad Migrationsvärket [švédsky úrad pre
prisťahovalectvo] skúmal potreby zraniteľných skupín a povinnosti, ktoré z
toho vyplývajú pre úrady a inštitúcie zapojené do procesu vybavovania
žiadosti. Od roku 2004 sa zamestnancom zaoberajúcim sa žiadateľmi o azyl
a podieľajúcim sa na postupoch určovania postavenia utečenca poskytuje
školenie v oblasti rodového hľadiska a sexuálnej orientácie v rámci programu
„zabezpečenia kvality“. The Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande
(RFSL) [švédska federácia pre práva lesieb, gejov, bisexuálov a transgenderov]
prispela k príprave školenia. 348

Pr

Príklad osvedčeného postupu: V Belgicku na úrade Commissariat Général
aux Réfugiés et aux Apatrides [Generálny komisár pre utečencov a osoby bez
štátneho občianstva] je zamestnanec, ktorý sa zaoberá výlučne žiadosťami
o azyl na základe rodovej alebo sexuálnej orientácie, pričom usmernenia
týkajúce sa žiadosti o azyl na základe sexuálnej orientácie boli vypracované
spolu so skupinami LGBT. 349
Podmienky v azylových centrách
Ďalšou oblasťou záujmu sú podmienky pre žiadateľov o azyl zo skupiny LGBT
v azylových centrách. Z nasledovnej ukážky z dánskeho červeného kríža
346

Lilla Farkas, „Thematic Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds of
Sexual Orientation, Hungary“, apríl 2008, dostupné na 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 (10.03.2008)
348
Migrationsvärket (2005) En samlad analys av asylprocessen under åren 2001-2004
349
A. Dewaele, D. Paternotte (2008) „Thematic Legal Study on Homophobia and Discrimination
on Grounds of Sexual Orientation, Belgium“, apríl 2008, dostupné na http://www.fra.europa.eu
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vyplýva, že život v azylových centrách môže byť obzvlášť zložitý pre osoby zo
skupiny LGBT.
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„[Žiadatelia o azyl zo skupiny LGBT] tu zažívajú najťažšie časy a udržiavajú niečo, čo je
veľmi dôležité, tajomstvo.“ (zdravotnícky zamestnanec Červeného kríža, azylové
centrum Sandholm, Dánsko) 350
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Existujú dôkazy, že žiadatelia o azyl zo skupiny LGBT čelia v centrách
sociálnej izolácii a nedostatočnej informovanosti. 351 Okrem toho tu býva
rozšírené verbálne, fyzické a sexuálne zneužívanie, pretože zdieľanie izieb
a zariadení neposkytuje dostatočné súkromie, čo prispieva k marginalizácii
a obťažovaniu zo strany ostatných žiadateľov. Žiadatelia o azyl môžu byť aj
sociálne marginalizovaní, pretože často nemajú žiadnu rodinu alebo sociálnu
sieť, ktorá by ich podporovala. Okrem toho žiadatelia o azyl zo skupiny LGBT
sa často nestýkajú alebo nechcú stýkať s ľuďmi z rovnakej krajiny alebo
regiónu, odkiaľ pochádzajú, aby sa vyhli prezradeniu svojej sexuálnej
orientácie. Okrem toho existujú dôkazy, že rodová segregácia v centrách môže
byť v prípade transgenderov obzvlášť problematická.352
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Napríklad počas rozhovoru Litovská gejská liga (LGL) uviedla, že ukrajinský
občan požiadal o azyl v Litve, pretože bol prenasledovaný za to, že je
homosexuál. V azylovom centre ho ostatní žiadatelia o azyl bili a vyhrážali sa
mu. Navštívil LGL so žiadosťou o pomoc a potom zo strachu o svoju
bezpečnosť opustil Litvu. 353
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Príklad osvedčeného postupu: Vo Švédsku Riksförbundet För Sexuellt
Likaberättigande (RFSL) [Federácia pre práva lesieb, homosexuálov,
bisexuálov a transgenderov] sa zviditeľňuje v azylových centrách, rozširuje
letáky v rôznych jazykoch, v ktorých sa uvádzajú možnosti poradenstva pri
osobách zo skupiny LGBT, postupe uchádzania sa o azyl, sexuálnej orientácii
a rodovej identite v súvislosti s azylom a právami osôb zo skupiny LGBT.
RFSL poskytuje aj poradenstvo. 354

350

Uvedené v 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. Kodanská univerzia: Fakulta sociológie, s. 5
351
K. Dolk, A.Schwanter (2007) Homosexualität und (Abschiebungs) Schutz in Deutschland.
Kolín: Prednáška Amnesty International na konferencii zasadnutia združenia LSVD roku 2007
352
M.T. Drud-Jensen, S.P. Knudsen (2007) Migrationsvæsenets skab - betingelser for ikkeheteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en nutidig dansk kontekst.
Kodanská univerzita: Fakulta sociológie.
353
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s Litovskou gejskou ligou, 13. marca, 2008
354
Pozri http://www.rfsl.se/?p=629 (24.10.2008)
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Príklad osvedčeného postupu: Vo Švédsku žiadateľov o azyl nenútia bývať
v azylových centrách. Migrationsvärket [švédsky úrad pre prisťahovalectvo]
môže poskytnúť alternatívne bývanie. Okrem toho žiadatelia o azyl majú
možnosť nájsť si vlastné ubytovanie, ktoré si však musia sami zaplatiť z veľmi
skromného mesačného príspevku. 355
Závery
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Všetky členské štáty v zásade uznávajú prenasledovanie na základe sexuálnej
orientácie a rodovej identity ako platný dôvod na poskytnutie azylu. V mnohých
členských štátoch sú však naďalej nejasné postupy uchádzania sa o azyl
v súvislosti s osobami zo skupiny LGBT.
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Osoby zo skupiny LGBT čelia osobitným ťažkostiam v procese uchádzania sa
o azyl, pretože môže byť zložité otvorene prezentovať verejným
orgánom intímne, sexuálne informácie alebo informácie, ktoré sú tabuizované.
Okrem toho zamestnanci a techniky rozhovorov tieto ťažkosti neuznávajú.
Znalosti orgánov využívané na stanovenie postavenia utečencov týkajúce sa
podmienok osôb zo skupiny LGBT v krajinách pôvodu bývajú často povrchné.
Niektoré žiadosti o azyl osôb zo skupiny LGBT boli zamietnuté buď preto, že
sa ich žiadosť, v ktorej sa hlásili k homosexuálnej orientácii, považovala za
nedôveryhodnú, alebo sa predpokladalo, že môžu žiť vo svoje krajine pôvodu
„súkromne“ ako homosexuáli (t. j. ďalej sa skrývať).
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Žiadatelia o azyl zo skupiny LGBT majú v záchytných strediskách nedostatok
informácií a môžu pociťovať spoločenskú izoláciu a zneužívanie na základe
svojej sexuálnej orientácie alebo rodovej identity.

355

Pozri
http://www.migrationsverket.se/index.jsp?news/getArticleList.do?name=faq&ldid=17&nolist=t
rue (24.10.2008)
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Viacnásobná diskriminácia
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Patriť k menšine v rámci menšiny v rozmanitej spoločnosti znamená osobitné
problémy a mať viac ako jeden menšinový atribút môže vystaviť jednotlivcov
vyššiemu riziku diskriminácie. Napríklad čierny homosexuálny muž môže čeliť
diskriminácii na základe svojho rasového pôvodu aj sexuálnej orientácie.

Súvislosti týkajúce sa viacnásobnej diskriminácie

ov

V tomto oddiele sa opisujú problémy, s ktorými sa stretávajú osoby zo skupiny
LGBT, ktoré sú zdravotne postihnuté, sú príslušníkmi etnických menšín a/alebo
staršie osoby. Zdravotné postihnutie, vek, etnický a rasový pôvod boli vybrané,
pretože podľa existujúceho výskumu a rozhovorov s mimovládnymi
organizáciami LGBT a národnými orgánmi pre otázky rovnosti sú to
najčastejšie dôvody.
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Viacnásobná diskriminácia je relatívne nový fenomén v európskych diskusiách
týkajúcich sa rovnakého zaobchádzania a antidiskriminácie a teda aj v oblasti
LGBT. Ako sa uvádza v nedávnej správe Európskej komisie, 356 „panuje
rozsiahla neinformovanosť o rôznych kultúrach, charakteristikách a životných
štýloch jednotlivých osôb, ako aj nedostatok uznania pre viacnásobné identity.“
Z rozhovorov s mimovládnymi organizáciami LGBT vo všetkých členských
štátoch vyplýva, že poznatky a činnosť v tejto oblasti sú pomerne obmedzené.
Napriek tomu mimovládne organizácie LGBT majú stále viac informácií o tom,
že ich členovia môžu čeliť diskriminácii na základe dvoch alebo viacerých
dôvodov. Prijalo sa však len málo opatrení zameraných priamo na boj s týmto
typom diskriminácie.

Pr

Z rozhovorov s národnými orgánmi pre otázky rovnosti vo všetkých členských
štátoch vyplýva, že prednostne používajú pri riešení prípadov prístup na základe
„jedného dôvodu“. 357 Vysvetľuje sa to čiastočne medzerami vo vnútroštátnych
právnych predpisoch, ktoré bránia používať prístup na základe „viacerých
dôvodov“ a tým, že z taktických dôvodov sa predpokladá, že prístup na základe
„jedného dôvodu“ povedie k úspešnému vyriešeniu sporu. Okrem toho sa môže
ťažko určiť, o aký typ diskriminácie ide:

356

Európska komisia (2007) „Tackling Multiple Discrimination. Practices, Policies and Laws“, s.
39
357
Stretnutia v rámci výskumu v teréne s národnými orgánmi pre otázky rovnosti v EÚ, marec –
máj 2008
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„Mali sme prípad obťažovania muža na jeho pracovisku. Domnievali sa, že je gej,
pretože ho pokladali za veľmi zženštilého. Ťažko sa určovalo, kto by sa mal zaoberať
prípadom, pretože sa to týkalo tak záležitosti rodu, ako aj sexuálnej orientácie“
(HomO, ombudsman pre diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie, Švédsko) 358
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Na základe rozhovorov s rôznymi národným orgánmi pre otázky rovnosti, je
možné uviesť tieto príklady, ktoré vo svojej práci prioritizujú viacnásobnú
diskrimináciu: Komisia pre rovnaké zaobchádzanie (Holandsko), Úrad pre
otázky rovnosti (Írsko), Národná rada pre boj proti diskriminácii (Rumunsko)
a dánsky Inštitút pre ľudské práva.359 V rumunských právnych predpisoch sa
považuje za priťažujúcu okolnosť, ak je osoba diskriminovaná na
základe viacerých dôvodov. 360 V Írsku je k dispozícii podrobná štatistika
prípadov týkajúcich sa diskriminácie na základe viacerých dôvodov vrátane
prekrývania sexuálnej orientácie a iných dôvodov. 361
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Je pomerne málo informácií o skúsenostiach osôb zo skupiny LGBT
s viacnásobnou diskrimináciou v EÚ. Podľa Národného úradu zdravotne
postihnutých (2005) v Írsku, „byť akceptovaným príslušníkom subkultúry je
rozhodujúce pre proces hodnotenia vlastnej identity a spoločenskej úlohy.“ 362
Skúsenosti s neakceptáciou v rámci každej subkultúry alebo menšinovej
komunity môže príslušníkov skupín s viacnásobnou identitou priviesť do
zraniteľnej pozície a k tomu, že si zriadia vlastné komunity. Okrem toho, ako
vyplýva zo správy Európskej komisie 363, v rámci prístupu na základe jedného
dôvodu môže dôjsť k tomu, že nebude zachytený skutočný rozsah diskriminácie
pociťovanej osobami s viacnásobnými identitami.
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Príklad osvedčeného postupu: V rozhovore mimovládna organizácia LGBT
Cultuur en Ontspannings-Centrum [COC Holandsko] zdôraznila, že zriadila
špeciálne zoskupenia pre zdravotne postihnuté osoby zo skupiny LGBT
a spolupracuje s organizáciami pre seniorov. Otvorili kaviareň pre duševne
postihnutých gejov a lesby. 364 Ďalší holandský projekt týkajúci sa starších osôb
zo skupiny LGBT iniciovali viaceré organizácie občianskej spoločnosti

358

European Commission (2007), „Tackling Multiple Discrimination. Practices, policies and
laws“, s. 44
359
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s Komisiou pre rovnaké zaobchádzanie (Holandsko,
31. marca 2008); Úradom pre otázky rovnosti (Írsko, 3. apríla 2008); dánskym Inštitútom pre
ľudské práva (Dánsko, 23. apríla 2008); Národnou radou pre boj proti diskriminácii
(Rumunsko, 7. apríla 2008)
360
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s Národnou radou pre boj proti diskriminácii (Rumunsko,
7. apríla 2008)
361
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s Úradom pre otázky rovnosti (Írsko, 3. apríla 2008)
362
National Disability Authority (2005) Disability and Sexual Orientation: A Discussion Paper.
Dublin: NDA. s. 14
363
European Commission (2007) Tackling Multiple Discrimination. Practices, policies and laws
364
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s COC (Holandsko, 31. marca 2008)
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s finančným krytím od vlády. Projekt sa zaoberá potrebami starších osôb zo
skupiny LGBT, najmä pokiaľ ide o sociálnu a lekársku starostlivosť. 365

Osoba zo skupiny LGBT patriaca k etnickej menšine
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Pilotné projekty pre mladých ľudí zo skupiny LGBT, ktoré majú neholandský
etnický pôvod sa uskutočňujú v Amsterdame, Rotterdame, Haagu a Tilburgu
a sú zamerané na prelomenie izolácie a poskytovanie poradenstva, podpory
a útočiska. 366

ov

Dvojité menšinové postavenie osôb zo skupiny LGBT sa prejavuje rôznymi
spôsobmi a vytvára zložité problémy. Proces priznania sa k svojej sexuálnej
orientácii môže byť obzvlášť zložitý v prípade osoby zo skupiny LGBT
patriacej k etnickej menšine v rámci svojej vlastnej komunity ako potvrdil počas
rozhovoru zástupca mimovládnej organizácie v Rumunsku, ktorý uviedol, že
„Priznať sa k svojej sexuálnej orientácii v rómskej komunite je mimoriadne
ťažké.“ 367
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Ďalším problémom vyplývajúcim z dvojitého menšinového postavenia je
zvýšené riziko trestných činov z nenávisti motivovaných tak rasizmom, ako aj
sexuálnou orientáciou obete.
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„Závisí od toho, do ktorej časti Berlína idem, v jednej dostanem na hubu, pretože som
cudzinec a v inej, pretože som kráľovná [slangový výraz pre zženštilého muža
transgendera alebo geja].“ (transgender, Nemecko) 368

Pr

V kvalitatívnej štúdii z Dánska respondenti zo skupiny LGB poukázali na
problém zosúladenia etnického alebo náboženského menšinového pôvodu
s postavením osoby zo skupiny LGBT. 369 V roku 2005 Národná organizácia
gejov a lesieb v Dánsku na špecifické riešenie tohto problému zriadila Salon
Oriental, skupinu osôb LGBT s menšinovým etnickým pôvodom. Ďalšia
mimovládna organizácia Sabaah identifikovala „identitu, priznanie sa k svojej
sexuálnej orientácii („coming out“), náboženstvo, osamelosť, rodinné konflikty,
365

Stretnutie v rámci výskumu v teréne s COC (Holandsko, 31. marca 2008)
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s COC (Holandsko, 31. marca 2008)
367
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s organizáciou Accept (Rumunsko, 7. apríla 2008)
368
BERLIN JOURNAL, „Gay Muslims Pack a Dance Floor of Their Own“. Uverejnené:
1. januára 2008, dostupné na
http://www.nytimes.com/2008/01/01/world/europe/01berlin.html?n=Top/Reference/Times%20
Topics/Subjects/R/Religion%20and%20Belief (31.07.2008)
369
C. Osander (2005) Københavnerliv - en interviewundersøgelse med homoseksuelle med
minoritetsetnisk baggrund. Kodaň: Národná organizácia gejov a lesieb
366

117

reakcie rodičov, vzťahy a gejskú scénu“ ako oblasti záujmu osôb zo skupiny
LGBT s etnickým menšinovým pôvodom. 370 Okrem toho bola vydaná kniha
rozhovorov s gejmi a lesbami s etnickým menšinovým pôvodom. 371
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Niektoré osoby zo skupiny LGBT s etnickým menšinovým pôvodom sa
stretávajú s rasizmom a sexualizáciou v širšej komunite osôb skupiny LGBT na
základe toho, ako vnímajú ich etnicitu a s homofóbiou zase v etnických
menšinových komunitách.
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Podľa projektu Safra 372 Spojeného kráľovstva, ktorý viedli moslimské ženy zo
skupiny LBT v prospech týchto žien, mnohé z týchto žien sú spoločensky
izolované, pretože aj keď sa identifikujú ako lesby, bisexuálky a transgender
ženy nezúčastňujú sa hlavnej homosexuálnej scéne, pretože je predovšetkým
belošská a jej spoločenské aktivity sa často spájajú s alkoholom. Okrem toho aj
samotný rasizmus, islamofóbia a kultúrna necitlivosť na homosexuálnej scéne
môžu byť faktormi odcudzenia. Na základe toho mnohé moslimské ženy zo
skupiny LBT cítia, že nepatria ani do skupiny LGBT, ani do moslimských
komunít.
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Príklady osvedčeného postupu: Mimovládne organizácie pre viacnásobné
dôvody diskriminácie: Sabaah je organizácia občianskej spoločnosti
zameraná na osoby zo skupiny LGBT, ktoré patria v Dánsku k etnickými
menšinám. Bola zriadená s cieľom vytvoriť sociálnu sieť podporujúcu osoby zo
skupiny LGBT, ktoré patria k etnickým menšinám, pri riešení problémov,
ktorým čelia pri kombinácii ich sexuálnej identity s etnickým menšinovým
pôvodom.

Pr

Príklad osvedčeného postupu: Dokumentárny film o osobách zo skupiny
LGBT z etnických menšinových komunít: „Moja sestra Zahra“ je
dokumentárny film, ktorý režírovala Saddie Choua v Belgicku. Ukazuje príbeh
Zahry, lesby vyrastajúcej v moslimskej rodine. Dokumentárny film sa premieta
na stredných školách a následne sa o ňom diskutuje podľa metodiky, ktorú
vypracovala zastrešujúca flámska organizácia LGBT „Holebifederatie“.
Iniciatívu podporuje flámska vláda. 373

Zdravotne postihnutá osoba zo skupiny LGBT
370

Viac informácií sa nachádza na
http://sabaah.dk/web/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=47
(20.08.2008)
371
M. Fenger-Grøndahl, M.N. Larsen (2007) Den forbandede kærlighed, Copenhagen: CDRForlag
372
Viac informácií sa nachádza na http://www.safraproject.org (01.08.2008)
373
Belgicko, národná správa
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Homosexuálna osoba so zdravotným postihnutím predstavuje ďalšie
prekrývanie, ktoré si vyžaduje osobitnú pozornosť. Nedostatočná prístupnosť
môže byť vážnou prekážkou pre životy a potreby osôb zo skupiny LGBT, často
ovplyvňujúcou ich schopnosť spriateliť sa alebo stretnúť partnerov. Podľa
nemeckej štúdie sa sexualite zdravotne postihnutých osôb nielenže často
nevenuje pozornosť (alebo sa predpokladá, že u nich neexistuje), ale problémy
s mobilitou a diskriminácia v rámci samotnej komunity LGBT sťažuje kontakt
s potenciálnymi partnermi. 374
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„Skutočne niekedy je ťažké byť homosexuálnou osobou so zdravotným postihnutím,
najmä pokiaľ ide o prístupnosť. Spravidla je mimoriadne zložité prejsť sa po meste a
čo sa týka stretávania sa s ľuďmi, skutočne je problém, že neexistuje jediné miesto,
ktoré je prístupné homosexuálnym osobám alebo aspoň priateľské k nim. Je zrejmé,
že je pomerne ťažké stať sa súčasťou komunity, ku ktorej sa neviete dostať.“ (Maya,
22 rokov, Dánsko) 375
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V dvoch írskych štúdiách 376 týkajúcich sa osôb so zdravotným postihnutím
a mladých osôb zo skupiny LGB respondenti uviedli skúsenosti s homofóbiou
v organizáciách pre zdravotne postihnutých a komunitách týchto osôb, ako aj
zaujaté postoje a správanie voči osobám so zdravotným postihnutím v komunite
LGB. 377 V britskej národnej správe sa uvádza všeobecný nedostatok poznania
problematiky týkajúcej sa sexuality, záujmov a potrieb týkajúcich sa zdravotne
postihnutých osôb v Spojenom kráľovstve, najmä v prípade osôb s vážnejšími
poruchami. Pravdepodobnosť marginalizácie v prípade osoby zo skupiny LGBT
so zdravotným postihnutím je obzvlášť vysoká. 378
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Staršie osoby zo skupiny LGBT

374

T. Rattay (2007). Volle Fahrt voraus – Lesben und Schwule mit Behinderung. Berlin:
Querverlag
375
European Commission (2007) Tackling Multiple Discrimination. Practices, policies and laws,
s. 40
376
K. Zappone (ed) (2003) „Re-thinking Identity The Challenge of diversity“, objednané
Spoločným fórom pre rovnosť a ľudské práva (Joint Equality and Human Rights Forum).
O prekrývaní zdravotného postihnutia a sexuálnej orientácie pozri tiež Zappone: Brothers,
Michael (2003) It’s not just about Ramps and Braille: Disability and Sexual Orientation s. 4969. O prekrývaní veku a sexuálnej orientácie pozri Loudes, Christine (2003) „Learning to grow
up. Young Lesbians, Gay and Bisexual People in Northern Ireland“
377
K. Zappone (ed) (2003) ‘Re-thinking Identity The Challenge of diversity’ objednané
Spoločným fórom pre rovnosť a ľudské práva (Joint Equality and Human Rights Forum) s.147
a National Disability Authority (2005) Disability and Sexual Orientation: A Discussion Paper.
Dublin: NDA
378
Pozri napríklad Neal, C. and Davies, D. (2000) (eds) Issues in Therapy with lesbian, gay,
bisexual and transgender clients. Pink Therapy series 3
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Kombinácia veku a sexuálnej orientácie môže byť príčinou zvýšenej
zraniteľnosti osôb zo skupiny LGBT:
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„Nezapieram [že som gej], ak sa niekto priamo spýta a Panbladet [gejský časopis]
vždy leží na stole. Ale inak neexistuje miesto, kde sa môžete otvorene priznať k svojej
sexualite. Šírili by sa klebety. Samozrejme, že by bolo bezpečnejšie a družnejšie
bývať spolu s inými homosexuálmi.“ 379 (73-ročný muž, Dánsko)
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Podľa mimovládnej organizácie LGBT GLEN v Írsku vzťahy osôb rovnakého
pohlavia sa často domovoch pre seniorov neuznávajú a staršie osoby zo skupiny
LGBT zostávajú často potichu a izolované, pretože majú strach z diskriminácie
a sociálnej izolácie. 380 Obyvateľ domova smútiaci nad úmrtím svojho partnera
nemôže mať napríklad inštitucionálnu alebo podpornú sieť, na ktorú by sa
spoľahol. 381 Z nemeckej štúdie 382 vyplynulo, že osoby zo skupiny LGBT
v domovoch pre seniorov čelia negatívnym stereotypom zo strany
zamestnancov a ostatných obyvateľov.

Závery
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Príklad osvedčeného postupu: V roku 2008 Oddelenie gerontológie
Kodanskej univerzity uskutočnilo výskumný projekt v súvislosti s prípravou
stratégie na zlepšenie rozmanitosti v zdravotnej starostlivosti o staršie osoby so
zameraním na staršie homosexuálne a bisexuálne osoby. 383

Pr

Osoby s viacerými identitami môžu byť postihnuté sociálnou izoláciou, ktorá
môže spôsobovať ďalšie problémy, ale môže tiež prípadne viesť k vzniku
komunít a mimovládnych organizácií na základe „viacnásobných dôvodov
diskriminácie“.
Diskriminácia a vylúčenie pociťujú rôznymi spôsobmi zdravotne postihnuté,
staršie osoby zo skupiny LGBT a príslušníci etnických/náboženských menšín,
ktorí patria do tejto skupiny. Etnické menšiny sú ohrozené diskrimináciou na
základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity v rámci svojej etnickej
komunity a diskrimináciou na základe rasového alebo etnického pôvodu
379

Uvedené v L.E. Frank „Leif i Lyngby“, v Panbladet, november 2004, d. 10
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s GLEN (Írsko, 3. apríla 2008)
381
Stretnutie v rámci výskumu v teréne s GLEN GLEN (Írsko, 3. apríla 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
Dánsko, národná správa
380
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v komunite osôb zo skupiny LGBT. Zdravotne postihnuté osoby zo skupiny
LGBT pociťujú „asexualizáciu“ okrem iného u ošetrovateľov a príslušníkov
samotnej komunity LGBT. Okrem toho miesta konania podujatí skupiny LGBT,
bary a miesta stretávania sú ťažko dostupné pre zdravotne postihnuté osoby zo
skupiny LGBT, ktoré sa chcú zapojiť do komunity týchto osôb.
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Niektoré osoby zo skupiny LGBT v zariadeniach sociálnej starostlivosti čelia
sociálnej izolácii a stereotypizácii zo strany zamestnancov a ostatných
obyvateľov.
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ČASŤ II: Transgenderi: špecifické
otázky
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Tento oddiel obsahuje prehľad situácie transgenderov v EÚ v súvislosti
s transfóbiou a diskrimináciou.
Čo je transfóbia?
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Transfóbia nie je bežne používaným termínom, často sa objavuje
vo všeobecnejších diskusiách o homofóbii. 384 V súčasnosti je možné transfóbiu
označiť ako iracionálny strach z rodového nesúladu alebo rodovej transgresie,
napr. strach alebo averzia k mužatkám, zženštilým mužom, cross-dresserom,
transgenderom, transsexuálom a iným osobám, ktoré nezapadajú do
existujúcich rodových stereotypov týkajúcich sa ich anatomického pohlavia.
Používanie slova „fóbia“ v tejto súvislosti sa nemyslí tak, že transfóbna osoba
a/alebo obeť transfóbie trpí poruchou. 385

ek
la
d

Transfóbia môže mať rôzne formy: osobná transfóbia, ktorá sa vzťahuje na
osobu alebo definovanú skupinu osôb s transfóbiou. Možno sa s ňou stretnúť
v podobe násilia a/alebo výslovnej diskriminácie („nezískaš prácu, pretože si
trans“), výslovného vylúčenia („nepovolené žiadnym transľuďom“).
Inštitucionalizovaná transfóbia je nepriamejšia forma vylúčenia („nemáme nič
proti transgenderom, ale dievčatá musia nosiť šaty/nemôžete si zmeniť svoj
rodný list/budeme vás volať pán, pretože ste podľa občianskeho preukazu
muž“). A napokon internalizovaná transfóbia je vedomé alebo podvedomé
presvedčenie transgenderov, že sú v určitom zmysle menejcenní. 386
Právna ochrana 387

Pr

Podrobná analýza právnej ochrany poskytovaná transgenderom v EÚ
a vnútroštátne právne predpisy sa uvádzajú v správe, ktorú uverejnila agentúra
FRA „Homofóbia a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie v členských
štátoch EÚ: Časť 1 – Právna analýza“. S cieľom poskytnúť východisko pre
zvyšné otázky diskutované v tomto oddiele sa v tejto časti uvádza krátky
384

Európsky parlament prijal 16. januára 2006 uznesenie o homofóbii v Európe, v ktorom sa do
termínu „homofóbia“ zahrnula diskriminácia na základe rodovej identity.
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 and Willoughby, B. (2005) The Development and Validation of the Genderism and
Transphobia Scale, in Sex Roles, Vol. 53, Nr. 7-8, October 2005, Netherlands: 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
Tento oddiel sa zakladá na správe Homofóbia a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie
a rodovej identity v členských štátoch EÚ – časť 1 Právna analýza 2008, FRA, s. 123-137, 153154
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prehľad. V členských štátoch EÚ môžeme nájsť tri základné spôsoby ochrany
proti diskriminácii na základe transgenderizmu:
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Po prvé je možné diskrimináciu na základe transgenderizmu interpretovať tak,
že spadá do diskriminácie na základe pohlavia v rámci nástrojov zakazujúcich
diskrimináciu medzi mužmi a ženami. Trinásť členských štátov EÚ spadá do
tejto kategórie (Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko,
Lotyšsko, 388 Holandsko, 389 Rakúsko, 390 Poľsko, Slovensko, 391 Fínsko,
Švédsko, Spojené kráľovstvo). 392

Po druhé je možné diskrimináciu interpretovať tak, že spadá do diskriminácie
na základe sexuálnej orientácie. Do tejto kategórie patria dva členské štáty
(Nemecko, 393 Španielsko).
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Po tretie ju možno interpretovať tak, že spadá do všeobecného zákazu
diskriminácie bez výslovného uvedenia pohlavia alebo sexuálnej orientácie ako
zakázaných dôvodov. Výsledkom je právna neistota, pokiaľ ide o konkrétnu
ochranu transgenderov pred diskrimináciou. Do tejto kategórie spadá jedenásť
členských štátov (Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko,
Litva, Luxembursko, Malta, Portugalsko, Rumunsko a Slovinsko).
A napokon Maďarsko rieši diskrimináciu na základe transgenderizmu
z dôvodu sexuálnej identity podľa zákona o rovnakom zaobchádzaní. 394

388
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Latvia/Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu
departaments/A42229505 SKA – 5/2008 (14.01.2008).
389
Odvolací súd v Leeuwardene, 13.01.1995, NJ 1995 č. 243 a napríklad stanoviská ETC 199812 a 2000-73
390
Rakúsko / Erläuterungen [Vysvetlivky]/ RV 415dB XXIII. GP, dostupné na:
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/I/I_00415/fname_096505.pdf (08.01.2008)
(vysvetlivky propojené k vládnemu návrhu implementácie smernice Rady 2004/113/ES
zakazujúcej diskrimináciu medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich
poskytovaniu).
391
Čl. 6 (3)a. Slovensko/ Antidiskriminačný zákon 365/2004 (20.05.2004)
392
Vo Veľkej Británii sa príslušné ustanovenia nachádzajú v právnom predpise Sex
Discrimination Act 1975 (SDA), as amended by the Sex Discrimination (Gender
Reassignment) Regulations 1999. V Severnom Írsku sa ochrana poskytuje podľa Sex
Discrimination (NI) Order 1976 (SDO), as amended by the Sex Discrimination (Gender
Reassignment) Regulations (NI) 1999.
V Spojenom kráľovstve tiež, ak osoba môže získať certifikát o uznaní rodu podľa Zákona
o uznaní rodu z roku 2004, by bolo nezákonné diskriminovať inak ako z dôvodov, ktoré by
zákonne platili na akúkoľvek inú osobu toho rodu, ktorý táto osoba nadobudla. (S jednou
výnimkou: Diskriminácia je možná v prípade organizovaného náboženstva, kde sú prirodzené
náboženské dôvody na odmietnutie zamestnať transsexuálnu osobu, aj keď osoba vlastní
certifikát uznania rodu).
393
Pozri dôvodovú správu k Všeobecnému zákonu o rovnakom zaobchádzaní: Bundestag,
publikácia č. 16/1780, s. 31
394
Transgenderi môžu byť chránení pred diskrimináciou ako takou, ak sa s nimi zaobchádza inak
ako s inými osobami rovnakého rodu, akým je ich nadobudnutý rod. V Maďarsku zákon
o rovnakom zaobchádzaní (Maďarsko/2003 évi CXXV Törvény/28.12.2003) uvádza sexuálnu
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Kategorizácia diskriminácie transgenderov

Postoje voči transgenderom

Pr

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
Legal uncertainly
Sexual identify discrimination

Insert translation
Výsledky podľa krajín
Holandsko
Švédsko
Dánsko
Rakúsko
Belgicko
Španielsko
Nemecko
Luxembursko
Francúzsko
Spojené kráľovstvo
Európska únia (27)
Írsko
Česká republika

Insert translation
Lithuania
Litva
Italy
Taliansko
Finland
Fínsko
Portugal
Portugalsko
Slovenia
Slovinsko
Estonia
Estónsko
Hungaria
Maďarsko
Slovakia
Slovensko
Bulgaria
Bulharsko
Greece
Grécko
Cyprus
Cyprus
Latvia
Lotyšsko
Romania
Rumunsko
Malta
Malta
Diskriminácia na základe pohlavia
Diskriminácia na základe sexuálnej orientácie
Právna neistota
Diskriminácia na základe sexuálnej identity

identitu ako jeden z dôvodov diskriminácie (článok 8-n), Maďarsko/2003 évi CXXV
Törvény/28.12.2003)
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Vedecké informácie v rámci Európy o postojoch spoločnosti voči
transgenderom sú nedostatočné. Sú však dostupné určité celoeurópske
výskumné práce zamerané na skúsenosti transgenderov s transfóbnymi
postojmi v súvislosti so zdravotníckym sektorom (pozri oddiel o zdravotnej
starostlivosti). Podobný výskum pre iné sektory je dostupný v niektorých
členských štátoch, tiež sú uvedené v príslušných oddieloch, ktorých sa
týkajú. 395

ov

Niektoré výskumné práce o negatívnych postojoch voči transgenderom,
napríklad z jednej štúdie 396, na ktorej sa zúčastnilo 151 študentov psychológie
a techniky v Británii a ďalšej, na ktorej sa zúčastnilo 407 univerzitných
a postgraduálnych študentov, vyplýva, že transfóbia sa okrem iných vecí úzko
spája s náboženskými, autoritárskymi a heterosexistickými postojmi a vierou
v biologický základ rodovej identity a nízkou úrovňou predchádzajúcich
kontaktov s rodovými menšinami.
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Väčšina výskumných prác o transgenderoch sa obmedzovala na lekárske
aspekty rodovej identity a zmeny pohlavia. V niektorých európskych krajinách
sa však uskutočnil s veľmi podobnými výsledkami výskum osobitne zameraný
na transfóbiu, hlavne štúdia „Engendered Penalties“397 s 872 respondentmi,
ktorí sa identifikovali ako transgenderi. Zo všeobecných zistení tohto výskumu
vyplýva, že situácia transgenderov vo všetkých týchto krajinách je zlá. Jedna
celoeurópska štúdia 398 sa uskutočnila v roku 2007, v rámci ktorej sa
zhromaždilo množstvo údajov o 2 700 transgenderoch v Európe, ale doteraz sa
našlo len dostatok finančných prostriedkov len na obmedzenú analýzu týchto
údajov o právnej situácii a situácii v zdravotníctve. Prehľad výskumných prác
naznačuje trend smerujúci k uskutočneniu kvalitného a dobre finančne
zabezpečeného výskumu v členských štátoch so silným transgender hnutím,
napr. Spojenom kráľovstve a Fínsku. Vo veľkej časti Európy, hlavne južnej
a východnej časti EÚ, nie sú zverejnené absolútne žiadne vedecké výsledky
o transfóbii.
Na úrovni členských štátov najkomplexnejší výskum o postojoch v spoločnosti
pochádza zo Škótska, v ktorom sa otázky o transsexuáloch zahrnuli do

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, v: Journal of Community & Applied Social Psychology, 16: 70-80, Wiley
InterScience
397
Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007) Engendered Penalties: Transgender and
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination, Wetherby: The Equalities
Review
398
Whittle, S, Turner, L, Combs, R, Rhodes, S (2008) Transgender EuroStudy: Legal Survey and
Focus on the Transgender Experience of Health Care, Brussels: ILGA-Europe
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rozsiahleho vedeckého dotazníka založeného na vzorke 1 594 dospelých. 399
Zistilo sa, že: „diskriminačné postoje sú v prípade niektorých skupín
rozšírenejšie ako v prípade iných. Obzvlášť bežné sú v prípade
Rómov/Travellerov a osôb, ktoré si dali chirurgicky zmeniť pohlavie
(navrhnutý opis sa vzťahuje na transgender osobu)“. 400 Dokazuje to najmä
skutočnosť, že 50 % respondentov ktorí sa zúčastnili na prieskume,
odpovedalo, že „by boli nešťastní, keby ich príbuzný mal dlhodobý vzťah
s transsexuálnou osobou“. Z ďalšej analýzy vyplýva, že negatívne postoje
k transgenderom sú bežné pre celkovú populáciu a najviac pre nevzdelaných
nábožensky založených mužov nad 65 rokov. Avšak 44 % respondentov, ktorí
súhlasili, aby sa Škótsko zbavilo všetkých typov predsudkov, by boli nešťastní,
keby mali transsexuálov za švagrovcov. 401

ov

V už uvedenej britskej štúdii, na ktorej sa zúčastnilo 151 študentov psychológie
a techniky v Británii, ktorá sa použila na stanovenie prediktorov odporu práv
transgenderov, bola vysoká miera transfóbie zrejmá u všetkých subjektov
štúdie. 402
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V rámci elektronického prieskumu v rámci mimovládnych organizácií LGBT,
národných orgánov pre otázky rovnosti a verejných orgánov sa týmto
zainteresovaným stranám položila otázka, ako akceptujú transgenderov vo
svojej krajine. Z prieskumu vyplýva, že 73 % respondentov sa domnieva, že
akceptácia transgenderov je „žiadna“ alebo „nízka“.
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Príklad osvedčeného postupu: V Taliansku služba pre LGBT turínskej
radnice, miestne združenie LGBT „Groupa Luna“ a tri umelecké školy
usporiadali spolu súťaž medzi týmito tými tromi školami o najlepší súbor
plagátov proti diskriminácii na základe homosexuality and transsexuality.
Plagáty boli vystavené v uliciach mesta a miestnej verejnej doprave. Víťazný
plagát, na ktorom bolo zobrazené čierne a biele stádo oviec s jedinou ružovou
ovcou, ktorá predstavovala „menšinu v rámci menšín“ (t. j. transsexualizmus)
bol distribuovaný vo veľkom. Podobné iniciatívy sa začali aj v iných
talianskych mestách. 403 Víťazný plagát a všetky ďalšie sú dostupné na:
www.comune.torino.it/politichedigenere/man/index.htm

Príklad osvedčeného postupu: V Spojenom kráľovstve škótska vláda
poskytne 75 000 EUR na rok po dobu štyroch rokov (2007 – 2011) na
399

C. Bromley, J. Curtice, L. Given (2007) Attitudes to discrimination in Scotland: 2006, Scottish
Social Attitudes Survey, Edinburgh: Scottish Government Social Research.
400
C. Bromley, J. Curtice, L. Given (2007) Attitudes to discrimination in Scotland: 2006, Scottish
Social Attitudes Survey, Edinburgh: Scottish Government Social Research, s. ix
401
C. Bromley, J. Curtice, L. Given (2007) Attitudes to discrimination in Scotland: 2006, Scottish
Social Attitudes Survey, Edinburgh: Scottish Government Social Research.
402
E-mailová výmena s P. Hegartym, 12. júna, 2008
403
Taliansko, národná správa
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financovanie hlavného národného projektu škótskeho združenia transgenderov,
ktorého cieľom bude poskytnúť pomoc pri príprave politiky a príručky
osvedčených postupov pre škótske verejné služby, zamestnávateľov a vládne
orgány a rozvíjať spôsobilosti aktivistov komunity transgenderov a po tretie
podporiť začlenenie transgenderov do škótskej spoločnosti. 404
Zaobchádzanie s transgendermi v ich rodinách
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Priznať sa v rodine k svojej orientácii pociťujú ako problém v podstate všetci
transgenderi. Aj keď zväčša nie sú k dispozícii informácie o rozsahu problému,
v rámci štúdie „Engendered Penalties“ sa zistilo, že v prípade 45 %
respondentov došlo k prerušeniu vzťahov s rodinou, 37 % uviedlo, že
pociťovali vylúčenie z rodinných podujatí a 36 % má rodinných príslušníkov,
ktorí sa s nimi nebavia pre ich transgender identitu. 405
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V škótskom prieskume týkajúcom sa skúseností transgenderov 46 %
respondentov uviedlo transfóbne zneužívanie v domácich vzťahoch – hlavne vo
forme verbálneho zneužívania. Bežne sa vyskytovalo aj vyhrážanie (17 %),
fyzické zneužívanie (11 %) a sexuálne zneužívanie (4 %). 406 Vo švédskom
prieskume 32 % transgenderov povedalo, že im v živote chýba emocionálna
podpora v porovnaní s 19 % homosexuálnych respondentov a okolo 10 %
heterosexuálnych respondentov. Praktická podpora chýbala 15 % proti 4 %
heterosexuálnej populácie a 9 % homosexuálnej populácie. A napokon 37 %
transgenderov uviedlo, že im chýba dôvera zo strany väčšiny ľudí. 407
V Maďarsku „najčastejšou reakciou rodiny bolo odmietnutie… Po niekoľkých
rokoch boja niektorí zaznamenali skutočné znaky akceptácie“.408 Vo Švédsku
sa niektorí transgenderi vo svojich pôvodných rodinách otvorene hlásia k svojej
rodovej identite – približne 80 % z nich sa narodilo v šesťdesiatych rokoch
alebo neskôr a 54 – 60 % z nich sa narodilo pred šesťdesiatymi rokmi. 409

Pr

Trestná činnosť motivovaná nenávisťou
404
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Summary, Edinburgh: Equality Network, s. 3
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hälsosituation, Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera
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153
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O rozšírení trestnej činnosti motivovanej nenávisťou namierenej proti
transgenderom v EÚ je málo známe. O tejto téme neexistujú údaje
z prieskumov pre žiadny členský štát EÚ. Sú však náznaky, že transgenderi
bývajú počas svojho života veľmi často obeťami trestnej činnosti motivovanej
nenávisťou, počnúc obťažovaním, šikanovaním a verbálnym zneužívaním až
po fyzické násilie, sexuálne útoky a dokonca aj vraždu. Ako už bolo uvedené,
Európsky parlament „monitoroval šírenie nenávistného prejavu namiereného
proti komunite lesieb, gejov, bisexuálov a transgenderov (LGBT) v mnohých
európskych krajinách“. 410 OBSE konštatovala vo svojej správe „Trestné činy
z nenávisti v regióne OBSE: Incidenty a reakcie“: „Homofóbne trestné činy
a incidenty často vykazujú vysokú úroveň krutosti a brutality. Patria k nim
často kruté bitky, mučenie, zmrzačenie, kastrácia a dokonca sexuálne útoky.
S veľkou pravdepodobnosťou môžu končiť aj smrťou. Zdá, že v rámci tejto
kategórie sú transgenderi dokonca ešte zraniteľnejší.” 411
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Počas posledných niekoľkých rokov národné a medzinárodné média
informovali o mnohých prípadoch vrážd transgenderov. Najväčšia pozornosť sa
venovala prípadu transsexuálnej ženy v meste Porto v Portugalsku, ktorú
skupina dospievajúcich chlapcov mučila, znásilnila a hodila do opustenej
studne, aby tam zomrela. 412 V správach zo zahraničia informovali o podobných
prípadoch vraždy v Haagu (Holandsko) v roku 2007 413 a opäť v Portugalsku
v roku 2008 414. Skutočný počet vrážd transgenderov spáchaných na základe ich
rodovej identity je však neznámy.

Pr

Príklad osvedčeného postupu: Po hroznej vražde spáchanej v roku 2006
v Portugalsku, organizácia „Panteras Rosas“ upozornila verejnosť na tento
hrozivý prípad a bojovala proti neobjektívnemu vykresleniu tohto zločinu
v médiách predstaviteľmi cirkvi a verejnosti. V spolupráci s organizáciou
TransGender Europe a inými organizáciami naklonenými problematike
transgenderov zorganizovali viacjazyčnú kampaň, v ktorej požadovali väčšiu
informovanosť o probléme a súd. Toto spoločné úsilie podnietilo verejnú

410
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April 2007, dostupné na http://www.ad.nl/denhaag/stad/article1295771.ece; vreerBlog (2007)
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diskusiu o „trestnej činnosti motivovanej nenávisťou“ zameranú skôr na
útočníkov než na obete. 415
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Jedným z mála príkladov, kde polícia špecificky zaznamenáva transfóbne
násilné prípady je v Spojenom kráľovstve, v Severnom Írsku, kde polícia
zaznamenáva transfóbne trestné činy z nenávisti. 416 Zaznamenané incidenty
transfóbneho násilia v Severnom Írsku boli pomerne nízke. V rokoch
2006/2007 to bolo 32 transfóbnych incidentov a 2007/2008 a 7 incidentov v
rokoch.
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Na rozdiel od toho výskyt transfóbneho obťažovania a násilia udávaný
transgendermi je vysoký. V štúdii „Engendered Penalties“ 73 % respondentov
z radov transgenderov uviedlo negatívne pripomienky, verbálne, fyzické alebo
sexuálne zneužívanie alebo hrozby. 417 Vo Švédsku 41 % z 374 respondentov
z radov transgenderov rozsiahlej štúdie o zdraví osôb zo skupiny LGBT
uviedlo, že boli obeťami agresívneho správania/zaobchádzania v posledných
troch mesiacoch v porovnaní s 30 % homosexuálov. 12 % transgenderov
v porovnaní so 6 % respondentov z radov gejov uviedlo opakované
zneužívanie. Tretina respondentov z radov transgenderov uviedla, že
v niektorom úseku svojho bola obeťou obťažovania a jedna tretina tejto
skupiny uviedla takéto skúsenosti v priebehu posledného roka. 418 V inom
prieskume vo Švédsku 59 % respondentov z radov transgenderov uviedlo, že
sa obávajú obťažovania a násilia na základe svojej rodovej identity, zatiaľ čo
homosexuálni muži a ženy (45 %) a bisexuáli (39 %) uviedli nižšie čísla.
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Nie sú k dispozícii údaje z celoeurópskeho prieskumu o obetiach z radov
transgenderov, ktorými sa zaoberala polícia a lekári, keď podávajú úradom
správu o trestnom čine. Ale 18,5 % respondentov z radov transgenderov
v štúdii „Engendered Penalties“ uviedlo, že v styku s políciou v Spojenom
kráľovstve cítili, že sa im riadne nevenovali. Celkove 33,5 % respondentov
z radov transgenderov v Spojenom kráľovstve v tejto štúdii uviedlo, že nie sú
presvedčení o tom, že by sa im príslušníci polície primerane venovali, keby
potrebovali ich pomoc. 419 Je zrejmé, že nedostatočná dôvera v políciu ovplyvní
oznamovanie trestných činov obeťami, ktoré sú transgendermi.
415

Informácie poskytlo združenie Transgender Europe na konzultačnom stretnutí pri okrúhlom
stole o boji proti homofóbii a transfóbii v EÚ, jún 2008, Kodaň.
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Príklad osvedčeného postupu: V Spojenom kráľovstve polícia Severného Írska
pravidelne podáva správy o transfóbnych trestných činoch z nenávisti. Ich štatistické
správy uvádzajú „Pokiaľ ide o incidenty motivované nenávisťou zaznamenané v rokoch
2007/2008 najčastejšie boli sektárske incidenty (1 584), po ich nasledovali rasové
incidenty (976), incidenty motivované homofóbiou (160), vierou/náboženstvom (68),
zdravotným postihnutím (49) a transfóbiou (7)“. 420

Sloboda zhromažďovania

ov

Členská základňa jedinej celoeurópskej siete transgender skupín a jednotlivcov
– TransGender Europe – pozostáva hlavne z miestnych skupín. Neexistuje
žiadny výskum týkajúci sa transgender skupín a sietí v Európe.
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Mimovládne organizácie transgenderov sú silnejšie v krajinách, ktoré majú
dlhšiu tradíciu emancipácie transgenderov a iných sociálnych hnutí, napr.
Spojené kráľovstvo a Holandsko. Na rozdiel v južnej a východnej Európe sa
sotva nájdu nejaké mimovládne organizácie zamerané konkrétne na
transgenderov. Na základe neoficiálnych dôkazov môže byť problémom
stabilita transgender skupín, pretože príslušníci skupiny často strácajú
motiváciu na základe svojich osobných skúseností s diskrimináciou, ako aj
nedostatku podpory. Výsledkom je, že sa často vyskytujú vnútorné spory
a vytvárajú sa odčlenené skupiny, čo oslabuje účinnosť týchto emancipačných
pohybov.
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Potvrdzujú to charakteristiky vnútroštátnych transgender štruktúr v Belgicku 421
a Holandsku. 422 Iba veľmi málo krajín, napr. Fínsko 423 a Holandsko 424 majú
transgender skupiny, ktoré dokážu získať finančné prostriedky, ktoré im
umožnia zamestnať pracovníkov komunity/sociálnych pracovníkov, aby
pomáhali transgenderom na osobnej úrovni. Sotva však akákoľvek transgender
skupina dokáže zohnať také finančné prostriedky, za ktoré by mohli zamestnať
profesionálov na rozvoj komunity alebo prípravu politiky.
Nie sú žiadne dôkazy o zákazoch verejných demonštrácií alebo organizovaných
podujatí transgenderov. Je to pravdepodobne preto, lebo transgender skupiny
420
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pre nedostatok ľudských a finančných zdrojov a obavu ich členov, že ich
spoznajú na verejnosti veľmi zriedka organizujú takéto podujatia. Len veľmi
málo verejných podujatí sa slávi, najčastejšie okolo Dňa pamiatky transgender
ľudí, keď sa pripomínajú obete transfóbnych vrážd a dostáva sa im len malej
pozornosti zo strany médií.
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Prípad osvedčeného postupu: Európska rada transgenderov dvakrát do roka
zhromažďuje transgender aktivistov z celej Európy. Podujatie organizujú
miestne skupiny transgender aktivistov. Je to jedinečná príležitosť v rámci celej
Európy pre transgender skupiny na znásobenie úsilia, posilnenie sietí,
koordináciu kampaní, výmenu osvedčených postupov a formuláciu politických
požiadaviek a stratégií. Účastníci ju pokladajú za úžasnú oporu pre skupiny,
komunity a krajiny, ktoré zastupuje. Rada sa zameriava hlavne na práva
transgenderov a na to ako ich získať politicky na úrovni EÚ a na národnej
úrovni. V roku 2005 (Viedeň, Rakúsko) a 2008 (Berlín, Nemecko) sa
podujatie konalo pod patronátom mestských rád a starostov mestských štvrtí. 425
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Trh práce

Neexistujú doteraz žiadne dôkazy, že orgány zhromažďujú oficiálne sťažnosti
transgenderov na trhu práce. V jednotlivých krajinách však existujú určité
výskumné práce, ktoré vykresľujú neradostnú situáciu transgenderov na trhu
práce.
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V Španielsku z výskumu 426 so 100 respondentmi z First Gender Identity
Disorder Unit (Prvá jednotka pre poruchy rodovej identity) vyplýva, že 54 %
bolo nezamestnaných a iba 35 % si dokázalo udržať zamestnanie na plný
úväzok, z čoho tretina mala prácu menej ako rok. Viac ako 55 % bolo sa stretlo
s diskrimináciou v práci alebo pri hľadaní zamestnania a 17,2 % sa muselo
zamestnať v oblasti nebezpečných alebo nezákonných aktivít, aby prežili.

Pr

V Škótsku v Spojenom kráľovstve z výskumu 427 vyplýva, že 40 %
respondentov
z radov
transgenderov
ohodnotilo
služby
svojich
HR/personálnych oddelení ako „mimoriadne zlé“, pričom 53 % sa stretlo
s transfóbnou diskrimináciou alebo obťažovaním na pracovisku. 15 % malo
pocit, že ich zamestnávateľ nechránil ich súkromie a 21 % muselo zmeniť alebo
opustiť zamestnanie na základe transfóbie. 30 % respondentov bolo na
podpore, zatiaľ čo 20 % bolo samostatne zárobkovo činných.
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V Spojenom kráľovstve sa v rámci štúdie „Engendered Penalties“ zistilo, že
23 % respondentov cítilo potrebu zmeniť zamestnanie pre svoju transgender
identitu. Od 22 % sa požadovalo, aby v práci používali rodovo nevhodné
toalety a iba jedna tretina uviedla, že mohli používať toalety bez poznámok
alebo obťažovania. Iba približne s 30 % zaobchádzali „spolupracovníci
dôstojne“. 10 % sa stretlo s verbálnym zneužívaním (napr. nadávky) a fyzicky
napadli 6 %. Vplyv týchto skúseností je značný: 42 % nežije vo svojej
uprednostňovanej rodovej role, pretože sa obáva straty zamestnania. 428
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V rámci výskumu vo Fínsku so 108 účastníkmi sa získali podobné výsledky.
Jedna tretina respondentov z radov transvestitov by chcela vyjadriť svoju
ženskosť na pracovisku, ale cítila, že to nie je možné. 429 16 % respondentom
z radov transgenderov boli samostatne zárobkové osoby (v porovnaní s 3 %
v prípade respondentov zo skupiny LGB) a 8 % bolo nezamestnaných
(v porovnaní s 3 % v prípade respondentov zo skupiny LGB). 34 % skrývalo
svoju transidentitu alebo rodový prejav pred všetkými svojimi
spolupracovníkmi (v porovnaní so 17 % v prípade respondentov zo skupiny
LGB ). 45 % zamestnancov z radov transgenderov skrývalo svoju rodovú
identitu alebo rodový prejav pred svojimi zamestnávateľmi a 51 %
respondentov to považovalo za stresujúce. 78 % respondentov uviedlo, že boli
svedkami nemiestnych žartov na pracovisku. 13 % respondentov z radov
transgenderov sa stretlo s diskrimináciou pri prijímaní, 12 % v mzdovej oblasti,
13 % vzhľadom na príležitosti kariérneho postupu, 12 % v prístupe
k informáciám a 16 % v postojoch spolupracovníkov a nadriadených.
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Aj keď by sa na osoby diskriminované na základe zmeny pohlavia vzťahovať
antidiskriminačný zákon, členské štáty často tieto právne predpisy neuplatňujú
na transgenderov. 430 Z neoficiálnych dôkazov vyplýva, že sudcovia, právnici,
príslušníci polície a iní úradníci, ktorých sa to týka, vedia málo o právnej
ochrane transgenderov a dokonca nedostatočná informovanosť panuje aj
v rámci komunity transgenderov.
Osvedčený postup v legislatíve: V Spojenom kráľovstve sa na základe
povinnosti verejného sektora dodržiavať rodovú rovnosť vyžaduje, aby verejné
orgány (vrátane ich dodávateľov) odstránili nezákonnú diskrimináciou
a obťažovanie na základe pohlavia a podporovali rovnosť príležitostí medzi
ženami a mužmi vrátane transsexuálov oboch rodov. Povinnosťou dodržiavať
rodovú rovnosť sa zvýšila informovanosť transgenderov o ich potrebách na
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pracovisku a táto povinnosť viedla k tomu, že väčší počet zamestnávateľov
poskytlo školenie svojim zamestnancom o problematike transgenderov. 431
Vzdelávanie
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V Spojenom kráľovstve sa v rámci štúdie „Engendered Penalties“ 432, zistilo,
že 64 % žien s mužskou identitou uviedlo, že sa stretli v škole s určitým
druhom obťažovania alebo šikanovania a 44 % anatomických mužov so
ženskou identitou zažilo v škole obťažovanie alebo šikanovanie. Je to podstatne
viac ako uviedli gejovia, lesby alebo heterosexuáli oboch rodov v podobných
štúdiách. K obťažovaniu vo školských zariadeniach podnecujú nielen rovesníci
(obeťami bolo 71,6 % anatomických žien a 55 % anatomických mužov).
Ukazuje sa, že aj učitelia šikanujú deti, ktoré nie sú v súlade so svojím rodom,
ako vyplýva z výpovedí 28,7 % anatomických žien a 21 % anatomických
mužov, ktorí uviedli, že sa stretli s touto formou zneužívania.
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Príklad osvedčeného postupu: Projekt „Študenti za začlenenie
transgenderov“, ktorý realizuje Združenie severských študentských organizácií
LGBTQ – ANSO (december 2007 – január 2009) je zameraný na poskytovanie
poznatkov o problematike transgenderov študentským organizáciám LGBTQ
prostredníctvom prípravy, zhromažďovania a distribúcie vzdelávacích
materiálov a prednášok. Konferenciu Študenti za začlenenie transgenderov
v Århuse (Dánsko), 15. – 21. mája 2008 navštívili študentskí aktivisti zo
skupiny LGBTQ zo všetkých severských a baltských regiónov. Jedným
z výstupov
konferencie
je
internetová
stránka
www.transweb.wordpress.com. 433
Zdravotníctvo

Zdravotná starostlivosť je mimoriadne dôležitá pre mnohých transgenderov,
pričom zároveň predstavuje jeden z najväčších problémov v ich živote.

Pr

Špecifická zdravotná starostlivosť pre transgenderov
Špecifická zdravotná starostlivosť pre transgenderov (t. j. zdravotná
starostlivosť priamo súvisiaca s rodovou identitou osoby) je v zdravotníctve
nevyhnutnosťou a mala by sa zahrnúť do plánov zdravotnej starostlivosti
rovnako ako nevyhnutné lekárske procedúry. Táto zásada je základom
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niektorých rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, ako napríklad
v prípadoch van Kück proti Nemecku 434 a L. proti Litve. 435
Z celoeurópskej štúdie Transgender EuroStudy však vyplýva, že viac ako 80 %
respondentom bolo zamietnuté štátne financovanie hormonálnej terapie zmeny
pohlavia (často celoživotné) a 86 % bolo zamietnuté štátne financovanie
chirurgického zákroku. Viac ako polovica respondentov z radov transgenderov
uviedla, že si starostlivosť sami financovali. 436
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Ďalším problémom je nájsť informovaného a citlivého zdravotníckeho
profesionála. Približne tretina respondentov uviedla, že im bola zamietnutá
starostlivosť, pretože zdravotnícky profesionál neschválil zmenu pohlavia.
Štvrtina respondentov sa stretla s odmietnutím, keď prvýkrát oslovili lekára
alebo psychiatra s otázkou zmeny pohlavia. 437 V štúdii „Engendered Penalties“
v Spojenom kráľovstve 438 6,3 % respondentov z radov transgenderov uviedlo,
že ich všeobecní lekári im odmietli pomôcť, keď sa uchádzali o starostlivosť
v súvislosti s rodovou identitou a ďalších 13,4 % pomoc nechcelo. Aj keď 80 %
chcelo pomôcť, skutočne vedelo pomôcť iba 20 %, pretože mali príslušné
poznatky. 60 % chcelo pomôcť, chýbali im však informácie.
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Zdravotnícki profesionáli majú zriedkavo dostatočné poznatky, aby vedeli
účinne pomôcť. Napríklad nájsť v Maďarsku poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti, ktorý by chcel (a vedel) pomôcť je také zložité, že iba tí
najvytrvalejší dokážu prekonať systém. Uviedli sa prípady korupcie v prípade
lekárskej pomoci v súvislosti s problematikou transgenderov. 439 V situácii, keď
len niekoľko zdravotníckych profesionálov je ochotných a ešte menej je
skutočne schopných pomôcť uskutočniť lekárske procedúry potrebné na zmenu
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pohlavia, je veľká pravdepodobnosť, že operačné metódy budú pre pacienta
nebezpečné.
V Poľsku podľa výnosu ministra zdravotníctva (2003) je chirurgická zmena
pohlavia definovaná ako „neštandardná zdravotnícka služba“, a preto ju vyňali
z Národného fondu zdravia. 440
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Z fotografií uverejnených na internete, ako aj neoficiálnych dôkazov vyplýva,
že výsledky chirurgického zákroku sú vo všeobecnosti slabé, keďže k dispozícii
je len niekoľko vyškolených chirurgov, ktorí majú skúsenosti na úrovni
požadovanej pre adekvátne vykonávanie chirurgických zákrokov tohto typu.
V Maďarsku si výskumníci dovolia tvrdiť, že „transfóbia a nedostatok
skúseností znemožňujú bezpečnú starostlivosť.“ 441 Čakacie doby na špecifické
zdravotné služby pre transgenderov môžu byť veľmi dlhé: v Spojenom
kráľovstve sú to v priemere dva roky. 442
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V Spojenom kráľovstve sa v rámci prieskumu Programu hodnotenia
škótskych potrieb (Scottish Needs Assessment Programme Survey) medzi
všetkými zdravotníckymi profesionálmi zistilo, že ošetrenie ktoré poskytujú
zdravotnícki profesionáli, najmä psychiatri, často býva zaujaté a chýbajú pri
ňom dostatočné znalosti v tejto oblasti. 443 V Maďarsku sa v rámci výskumu
zistilo, že u profesionálov zaoberajúcimi sa duševným zdravím sú
(hetero)sexistické postoje voči rodovej identite bežné. 444 K takýmto postojom
patrí vylúčenie tých transsexuálov zo starostlivosti, ktorí: i) nie sú
v nadmernom nesúlade s rodovými stereotypmi; ii) sa otvorene neidentifikujú
ani ako gej, ani lesba alebo iii) tvrdia, že nemajú žiadny typ
identifikovateľného pohlavia. V Spojenom kráľovstve z prieskumu medzi
transgendermi týkajúcom sa ich skúseností v Škótsku vyplýva, že „nedostatok
porozumenia a vedomostí u všeobecných psychiatrov má často za následok, že
sa transgenderom poskytuje nevhodná starostlivosť, ktorá im nepomáha v ich
potrebách a spôsobuje mnohé mesiace alebo dokonca roky meškania, pokým sa
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dostanú ku skúsenému špecialistovi na rodovú problematiku, ktorý by posúdil
ich stav.“ 445
Nedostatok vedomostí nielen u profesionálov, ale aj širokej verejnosti je
veľkým problémom podľa holandského centra pre otázky súvisiace so
sexualitou, ktoré zaraďuje „problémy s rodovou identitou“ medzi prvých 10
najčastejších tém, s ktorými sa návštevníci na nich obracajú. 446
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Všeobecná zdravotná starostlivosť
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Prístup transgenderov ku všeobecnej zdravotnej starostlivosti neutrálnej
k transgenderom sa často podceňuje v dôsledku predsudkov zdravotníckych
profesionálov. Štvrtina respondentov v štúdii EuroStudy 447 uviedla nepriateľské
zaobchádzanie zo strany zdravotníckych profesionálov, pretože boli
transgendermi. Pätina uviedla, že fakt, že sú transgendermi, ovplyvnil spôsob
prístupu k zdravotnej starostlivosti. Na základe toho mnohí transgenderi
uvádzajú, že sa čo najviac vyhýbajú návštevám u lekárov, pretože majú obavy
z nevhodného správania.
V Spojenom kráľovstve sa v rámci štúdie „Engendered Penalties“ 448, zistilo,
že 22 % respondentov pociťovalo, že fakt, že sú transgenderi, ovplyvňuje
spôsob, akým by sa mohli dostať k bežnej starostlivosti, ktorá sa nevzťahuje
špecificky na transgenderov. 20 % respondentov pociťovalo, že fakt, že sú
transgenderi, nepriaznivo ovplyvnil spôsob, akým im bola poskytnutá
starostlivosť zo strany zdravotníckych profesionálov.
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Výsledky možno vidieť v zdravotníckych štatistikách: 12 % respondentov
z radov transgenderov vo švédskej štúdii uviedlo zlý zdravotný stav
(v porovnaní so 6 % bežnej populácie). Transgenderi uvádzali aj horší duševný
zdravotný stav než respondenti z radov gejov (7 %) alebo lesieb (20 %).
Transgenderi boli náchylnejší aj na problémy so spánkom. 449
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14 % respondentov v škótskej štúdii o skúsenostiach transgenderov ohodnotilo
starostlivosť všeobecných lekárov národnej zdravotnej služby ako „veľmi zlá“
alebo „mimoriadne zlá“. 46 % ohodnotilo službu ako „veľmi dobrá“ alebo
„mimoriadne dobrá“. Nedostatočné znalosti lekárov a často neprekonateľné
445
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technické problémy pri zmene rodového označenia na záznamoch (výsledkom
čoho je nedostatočné súkromie) vyvolávali najväčšie obavy. 450
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Poisťovne pravidelne odmietajú žiadosti transgenderov. Existujú neoficiálne
dôkazy o transgenderovi v Belgicku, ktorý bol vylúčený zo súkromného
zdravotného poistenia na pokrytie nemocničných nákladov a v Holandsku o
poisťovniach, ktoré odmietli poskytnúť životné poistenie žiadateľom, ktorí boli
transgendermi, na základe čoho mali ťažkosti pri financovaní hypotéky.
Samovražedné sklony

ov

30 % respondentov z radov transgenderov v štúdii EuroStudy 451 uviedlo aspoň
jeden pokus o samovraždu v dospelosti. Polovica účastníkov z radov
transgenderov v inej švédskej štúdii uviedla, že aspoň raz v živote uvažovala
o samovražde a 21 % tak konala. 452 Podobne v štúdii Spojeného kráľovstva
„Engendered Penalties“ 34,4 % respondentov uviedlo, že sa v dospelosti aspoň
raz pokúsili o samovraždu. 453
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Príklady osvedčeného postupu: V rámci diskusií pri okrúhlom stole sa
ukázalo, že v Belgicku Univerzita v Gente zriadila špecializované lekárske
stredisko pre transgenderov pod vedením chirurgov a terapeutov, ale nie
psychiatrov. Tím lekárov vychádza pri práci z premisy, že transsexualita je pre
niektorých ľudí jednoducho realitou. Poskytujú psychiatrické služby
transgenderom, ktorí uvádzajú psychické problémy na základe stigmatizácie,
úzkosti a iných súvislostí. 454
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Príklad osvedčeného postupu: V Spojenom kráľovstve ministerstvo
zdravotníctva spolupracovalo s komunitou transgenderov na príprave série
letákov a príručiek o všetkých aspektoch zdravotnej starostlivosti
o transgenderov, ktoré sú dostupné v tlačenej verzii a na internete. Medzi rôzne
príručky patrí jedna pre všeobecných lekárov, príručka pre hormonálne terapie,
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starostlivosť o dospievajúcich a všeobecná príručka pre transgenderov ako
pracovníkov a pacientov v zdravotníckej službe. 455
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Príklad osvedčeného postupu: V Nemecku informačný systém pre
transsexuálov Transray.com poskytuje aktuálne informácie z komunity
transgenderov. Je to komplexná zbierka pozostávajúca z transgenderov (4 000),
novín (750), skratiek (200), vydavateľstiev, publikácií a článkov (>8,000), kníh
(800), antológií (300), rozhlasových vysielaní (40), filmov (250) a konferencií
(30). 456
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Na základe nových pravidiel pre transgender športovcov na olympiáde, ktorými
sa riadia mnohé ďalšie športové riadiace orgány, transsexuálnym športovcom je
v podstate zakázané zúčastňovať sa na súťažných športoch niekoľko rokov
počas procesu premeny. 457
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Toto pravidlo pravdepodobne prispeje k celkovým zisteniam, že v spoločnosti
je menej pravdepodobné, že sa transgenderi budú zapájať sa do športových
aktivít, ako je tomu v prípade netransgenderov. V švédskej štúdii sa uvádza, že
podľa prieskumu 29 % transgender respondentov pravidelne športuje, omnoho
menej ako homosexuálni (45 %) alebo bisexuálni (43 %) respondenti a dokonca
menej ako zvyšok spoločnosti. 458 V škótskom prieskume skúseností
transgenderov, 46 % respondentov uviedlo, že v Škótsku nikdy nevyužili
žiadne športové alebo služby pre aktivity vo voľnom čase. 459

Pr

Médiá často zosmiešňujúco vykresľujú transgenderov, čím preukazujú
nedostatočné znalosti o živote transgenderov. 460 Vo filmoch bývajú
transgenderi vykreslení ako mučeníci alebo bezmocné obete násilia. Tieto
negatívne ukážky navodzujú značne exotický a nerealistický obraz transgender
komunity, pričom nadmerné zdôrazňovanie niektorých aspektov života
455

Informácie poskytlo združenie Transgender Europe na konzultačnom stretnutí pri okrúhlom
stole o boji proti homofóbii a transfóbii v EÚ, jún 2008, Kodaň.
456
Informácie poskytlo združenie Transgender Europe na konzultačnom stretnutí pri okrúhlom
stole o boji proti homofóbii a transfóbii v EÚ, jún 2008, Kodaň.
457
Cavanagh, S., Sykes, H (2006) Transsexual Bodies at the Olympics: The International
Olympic Committee’s Policy on Transsexual Athletes at the 2004 Athens Summer Games v:
Body & Society, Vol. 12(3): 75-102, s. 78
458
Statens Folkshälsoinstitut (2005) Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners
hälsosituation, Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera
hälsosituationen bland hbt-personer, Östersund: FHI, s. 28
459
Scottish Transgender Alliance (2008) Transgender Experiences in Scotland - Research
Summary, Edinburgh: Equality Network, s. 19
460
Podľa príkladov zhromaždených Justusom Eisfeldom
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transgenderov ide na úkor zamerania sa na to, čo je tiež pulzujúcou a
rozmanitou komunitou. 461
Azylová problematika
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Niektorí transgenderi úspešne získali azyl v niektorých členských krajinách
EÚ, aj keď neexistuje žiadny dôkaz o spoločnej politike. Nie je známe, či ich
hostiteľská krajina dokáže v priebehu azylového konania splniť ľuďom ich
potreby, pokiaľ ide starostlivosť o zdravie, ako napríklad prístup k hormónom
a/alebo chirurgii. Tiež nie je známe, či umiestnenie s prípadnými transfóbnymi
spoločníkmi ohrozuje transgender žiadateľov o azyl, alebo či vôbec majú
prístup k miestnej transgender komunite a jej podporným štruktúram. 462
Viacnásobná diskriminácia
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Jedna skupina transgenderov je ohrozená viacnásobnou diskrimináciou, sú to
transgender ženy prisťahovalkyne pracujúce ako sexuálne pracovníčky, mnohé
z nich sú pravdepodobne nelegálnymi prisťahovalkyňami. Táto skupina je
izolovaná s obmedzenými zdrojmi a o ich životných podmienkach
a skúsenostiach je len málo informácií.

Podobne sa vie len málo o situácii transgenderov s etnickým a/alebo
náboženským menšinovým pôvodom. Vie sa to, že mnohé kultúry možno
charakterizovať ako heterosexistické a prísne vo svojom vnímaní rodu, čo
zvyšuje riziko transfóbie. 463
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Transgenderi so zdravotným postihnutím čelia vážnym predsudkom. Jedným
príkladom je reakcia britského paralympijského združenia na zákon o uznaní
rodu. Združenie požiadalo o výnimku, pretože má „vážne obavy týkajúce sa
ochrany zraniteľných dospelých a detí a dôsledkov na dobrovoľných rozhodcov
vo svete športu zdravotne postihnutých vo vzťahu k záležitostiam
prezentovaným pre-operatívnym jednotlivcom“. 464
Starší transgenderi sú marginalizovaní ako dospievajúci, počas dospelosti
a konečnom štádiu života. Ako prvá generácia transgenderov, ktorá mohla
podstúpiť hormonálnu liečbu a/alebo chirurgický zákrok, v súvislosti s vekom
sa objavujú oprávnené vedecké otázky týkajúce sa dlhodobých účinkov
užívania hormónov opačného pohlavia a starostlivosti o tieto osoby
461

E-mailová konverzácia s riaditeľom holandského transgender filmového festivalu 14. júna,
2008
462
Justus Eisfeld, (2008), The situation concerning transphobia and discrimination on grounds of
gender identity and/or gender expression in the EU Member States', DIHR, s. 27-28.
463
Tee, N, Hegarty, P (2006) Predicting Opposition to the Civil Rights of Trans Persons in the
United Kingdom, v: Journal of Community & Applied Social Psychology, 16: 70-80, Wiley
InterScience
464
Cavanagh, S., Sykes, H (2006) Transsexual Bodies at the Olympics: The International
Olympic Committee’s Policy on Transsexual Athletes at the 2004 Athens Summer Games v:
Body & Society, Vol. 12(3): 75-102, s. 90
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v domovoch dôchodcov a ošetrovateľských zariadeniach. Dôstojnosť starších
transgenderov, z ktorých mnohí nehovoria o svojej identite, je ohrozená,
pretože sú stále viac závislí od starostlivosti iných ľudí a z praktických
dôvodov okrem iného možno musia prezradiť svoj rodový status. 465

er
en
ý

Transgender deti a dospievajúci tiež čelia špecifickým problémom. Deti, ktoré
nie sú v súlade so svojím rodom budú s väčšou pravdepodobnosťou postihnuté
vážnymi dôsledkami konfrontačných sankcií za svoje správanie, nedôverou,
represiami a nesprávnymi diagnózami. 466
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Transgenderi, ktorí sa identifikujú ako lesby, gejovia alebo bisexuáli, sa
stretávajú s rovnakým typom predsudkov, akým v spoločnosti čelia ostatné
osoby zo skupiny LGB, čo prispieva k ich vysokej miere zneužívania. Okrem
toho sa ich sexuálna orientácia často úplne neuznáva, alebo sa mýli s ich
rodovou identitou. Akceptácia v rámci skupiny LGB môže byť veľmi odlišná
v závislosti od skupiny. Aj keď v mnohých krajinách je cross-dressing dlho
súčasťou homosexuálnej kultúry, 467 akceptácia transsexuálnych mužov a žien
je často na veľmi nízkej úrovni.

Príklady osvedčeného postupu: V Nemecku internetová stránka pre mladých
transgenderov, ich rodinných príslušníkov a priateľov pozývala so sloganom
„Mladí T – Kde ste vždy vítaní!“ ponúka informácie, výmenu skúseností
s ľuďmi nachádzajúcimi sa v podobnej situácii a mladým transgenderom
pomáha nájsť si priateľov. 468
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Príklad osvedčeného postupu: V Spojenom kráľovstve organizácia Age
Concern vydala brožúru „Plánovanie neskoršieho života – transgenderi“. 469

465

Witten, T, Whittle, S (2004) TransPanthers: The Greying of Transgender and the Law, Deakin
Law Review, Vol. 9 Nr. 2, 2004
466
Justus Eisfeld, (2008), The situation concerning transphobia and discrimination on grounds of
gender identity and/or gender expression in the EU Member States, DIHR, s. 32
467
Brooks, R (2000) „Cross-Dressing in Bulgaria: Gay-Identity, Post-Communist Fear, and
Magical Love“, dostupné na http://bad.eserver.org/issues/2000/50/brooks.html (22.05.2008)
468
Informácie poskytlo združenie Transgender Europe na konzultačnom stretnutí pri okrúhlom
stole o boji proti homofóbii a transfóbii v EÚ, jún 2008, Kodaň.
469
Pozri http://www.ageconcern.org.uk/AgeConcern/equality_human_rights_policy.asp
(13.06.2008)
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Osoby zo skupiny LGBT sa stretávajú s homofóbiou, transfóbiou
a diskrimináciou v rôznych formách vrátane priamej aj nepriamej diskriminácie
a homofóbneho a transfóbneho šikanovania a obťažovania často v podobe
ponižujúcich alebo hanlivých výrokov, nadávok alebo urážok vulgárnych rečí.
A na dôvažok sa zistilo, že verbálne a fyzické útoky proti osobám zo skupiny
LGBT sa vyskytovali vo všetkých členských štátoch.

ov

Rôznymi spôsobmi to ovplyvňuje životy osôb zo skupiny LGBT. V mladšom
veku sa používajú hanlivé slová pre gejov a lesby na školách. Obťažovanie
môže byť na pracovisku každodenným javom. Vo vzťahoch nezriedka chýba
možnosť vzájomného zabezpečenia ako plnoprávnych partnerov. V domovoch
dôchodcov môžu chýbať informácie o potrebách osôb zo skupiny LGBT.
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Vo všetkých členských štátoch EÚ sa zistili negatívne postoje voči osobám zo
skupiny LGBT. Niektorí občania EÚ uvádzajú, že by sa cítili nepríjemne, keby
mali homosexuála za priateľa, kolegu alebo suseda. Niektorí by sa tiež cítili
nepríjemne, keby ich príbuzný mal vzťah s transgenderom. Niektorí sa
domnievajú, že je nežiaduce, aby osoby zo skupiny LGBT pracovali ako
učitelia. Niektorí si myslia, že by sa osoby o skupiny LGBT nemali
zviditeľňovať na verejných miestach. A niektorí sa domnievajú, že
homosexualita je choroba a mala by sa liečiť pod lekárskym dohľadom.
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Nedostatok viditeľnosti a miera diskriminácie

Pr

V tejto správe sa poukazuje na to, že „neviditeľnosť“ osôb zo skupiny LGBT
v rôznych oblastiach spoločnosti EÚ je otázkou, ktorá si zasluhuje pozornosť.
Skutočnosť, že sa mnohé osoby zo skupiny LGBT otvorene nepriznávajú
k svojmu postaveniu, môže znamenať, že sa incidenty pociťovanej alebo
vnímanej diskriminácie nezohľadňujú v štatistikách, alebo sa úrady o nich
nedozvedia, pretože sa neuvádzajú alebo nie sú zaradené ako súčasť sťažností
na účely právneho prieskumu.
Okrem toho z tejto štúdie vyplýva, že si mnohé osoby zo skupiny LGBT
osvojili stratégiu neviditeľnosti okrem iného na základe strachu z homofóbie,
transfóbie a diskriminácie. A opäť táto stratégia, ako aj nedostatočné
povedomie o právach, bráni osobám zo skupiny LGBT, aby oznámili prípady
svojej diskriminácie.
Tento obraz je v súlade so zistením väčšiny národných orgánov pre otázky
rovnosti, že počet oznámených prípadov diskriminácie na základe sexuálnej
orientácie je nízky v porovnaní s inými dôvodmi diskriminácie. Tieto faktory
prispievajú k tomu, že diskriminácia osôb zo skupiny LGBT je menej viditeľná
a ťažko sa dá stanoviť jej rozsah.
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V tejto štúdii sa zistilo, že homofóbia, transfóbia a diskriminácia je fenomén,
ktorý spôsobuje vylúčenie občanov zo skupiny LGBT z plnej účasti na
sociálnom a politickom živote.
Zo správy vyplýva, že diskriminácia a homofóbia znevýhodňujú osoby zo
skupiny LGBT vo všetkých oblastiach spoločenského života, napríklad:
Trestná činnosť motivovaná nenávisťou proti osobám zo skupiny LGBT je
prevládajúcim javom, ktorý vo všetkých členských štátoch rôznymi
spôsobmi ovplyvňuje osoby zo skupiny LGBT. Nízka miera oznamovania
spôsobuje nedostatočný súlad medzi oficiálnymi číslami a skutočnými
incidentmi z nenávisti.

•

V posledných rokoch zákazy alebo administratívne prekážky v niektorých
členských štátoch bránia organizácii mierových verejných demonštrácií
osôb zo skupiny LGBT a došlo k niekoľkým incidentom násilných útokov
na pochody a demonštrácie LGBT.

•

V médiách sa zistili prípady homofóbneho prejavu, niekedy zo strany
popredných politických alebo náboženských predstaviteľov.

•

Rodiny osôb zo skupiny LGBT čelia špecifickým problémom na základe
spoločenskej stigmatizácie a nedostatočného inštitucionálneho uznania ich
vzťahov.

•

Osoby zo skupiny LGBT sú na trhu práce vystavené homofóbii
a diskriminácii viacerými spôsobmi: priama diskriminácia, obťažovanie,
šikanovanie, zosmiešňovanie a „nezapadnutie“ do spoločnosti.

•

Zistili sa prípady šikanovania a obťažovania osôb zo skupiny LGBT vo
vzdelávacích zariadeniach v celej EÚ, v neposlednom rade vo forme
verbálnej homofóbie a výrazmi pre homosexuálnych mužov a ženy alebo
transgenderov používaných v negatívnom zmysle.

•

ov

ne
bo
l

ek
la
d

Pr

•

er
en
ý

•

Incidenty diskriminácie osôb zo skupiny LGBT sa zistili v oblasti
zdravotníckej starostlivosti. K negatívnym skúsenostiam patrí, že sa
sexuálna orientácia označuje ako porucha alebo choroba a predpoklad, že
klienti alebo pacienti sú prirodzene heterosexuálni.
Osobitným ťažkostiam čelia osoby zo skupiny LGBT v procese uchádzania
sa o azyl.

Nedostatok údajov a nedostatočný výskum
Oficiálne štatistické údaje
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Oficiálne údaje o diskriminácii zhromažďujú iba v niektorých členských
štátoch a iba v konkrétnych oblastiach:
Trestné právo (homofóbny nenávistný prejav a trestná činnosť motivovaná
nenávisťou): Údaje o množstve policajných správ alebo rozhodnutí súdu sa
zhromažďujú v Litve, Spojenom kráľovstve a Švédsku. V ostatných 24
členských štátoch sa nezhromažďujú žiadne údaje.

•

Smernica o rovnosti v zamestnaní: Údaje o počte sťažností na
diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie zhromažďujú na Cypre,
v Českej republike, Estónsku, Holandsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku,
Rakúsku, Rumunsku a Švédsku. V ostatných 17 členských štátoch nie sú
k dispozícii štatistické údaje.

•

Poskytnutie azylu: Údaje o počte osôb zo skupiny LGBT, ktoré požívajú
azylovú/doplnkovú ochranu z dôvodu prenasledovania na základe
sexuálnej orientácie poskytujú v Belgicku, na Cypre, v Estónsku,
Lotyšsku a Rakúsku. V ostatných 22 členských štátoch nie sú k dispozícii
štatistické údaje.
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•

Je zrejmé, že systémy oznamovania pre vnútroštátny zber oficiálnych údajov
buď vo väčšine členských štátov chýbajú, alebo sú nedostatočné.
Značné množstvo chýbajúcich údajov
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V mnohých členských štátoch a na úrovni EÚ chýba značné množstvo údajov
tak z akademického výskumu, ako aj neoficiálnych údajov mimovládnych
organizácií týkajúcich sa homofóbie, transfóbie a diskriminácie na základe
sexuálnej orientácie a rodovej identity. Existujúce údaje z výskumu
uskutočneného v rôznych národných súvislostiach sú získavané pomocou
rôznych metodík, čo sťažuje vypracovanie porovnávacej analýzy o rozsahu
diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity v rámci EÚ vo
všetkých oblastiach týkajúcich sa osôb zo skupiny LGBT.
Z analýzy chýbajúcich údajov vyplýva, že významný je nedostatok
kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu a štatistických údajov o všetkých
tematických oblastiach uvedených v tejto správe. Najviac preskúmanou sa javí
oblasť postojov voči osobám zo skupiny LGBT. V niektorých členských štátoch
sa uskutočňuje určitý výskum v oblasti trestnej činnosti motivovanej
nenávisťou a nenávistného prejavu, prístupu k zdravotnej starostlivosti, trhu
práce a vzdelaniu. Vo všetkých členských štátoch EÚ sa však v dostatočnej
miere nerealizuje výskum v oblasti problematiky transgenderov, viacnásobnej
diskriminácie, náboženstva, slobody zhromažďovania, azylu a športu.
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Príloha 1 Autori správ o situácii v jednotlivých
krajinách
Meno

Belgicko

Alexis Dewaele and David Paternotte

Bulharsko

Milena Dimitrova, výskumná pracovníčka, Agentúra pre sociálny a trhový
výskum

Cyprus

Nicos Trimikliniotis, odborný asistent a riaditeľ, Centrum pre štúdium
migrácie, medzietnické a pracovné vzťahy na univerzite v Nikózii
(Intercollege) a Stavros Stavrou Karayanni

Česká republika

Olga Pechová, Phd, psychologička a Martina Štěpánková, právnička

Dánsko

Mads Ted Drud-Jensen, sociológ
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Krajina

Estónsko

Agnes Alvela

Fínsko

Kati Mustola, profesorka sociológie, Helsinská univerzita

Francúzsko

Natacha Chetcuti

Grécko

Miltos Pavlou
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Projektový tím

Írsko

Judy Walsh, profesorka práva a vedúca štúdií na University College
Dublin a Catherine Conlon, výskumná pracovníčka Ad Astra na University
College Dublin

Litva

Arturas Tereskinas, docent sociológie, Univerzita Vytautasa Magnusa

Lotyšsko

Victor Makarov

Luxembursko

Christel Baltes-Loehr, docent, Roby Antony, Pia Back, Marion Huss,
Adrienne Ouafo a Sandy Vitali

Malta

Marceline Naudi, Phd
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Holandsko

Judit Takács, Phd., Maďarská akadémia vied

Nemecko

Dominic Frohn a Patrick Stärke

Pr

Maďarsko

Poľsko

Ireneusz Krzeminski, profesor, Varšavská univerzita

Portugalsko

Teresa Líbano Monteiro, výskumná pracovníčka a odborná asistentka,
Verónica Policarpo, doktorandka a Francisco Vieira da Silva, výskumný
pracovník, Inštitút sociálnych vied, Lisabonská univerzita

Rakúsko

Gudrun Hauer a Kurt Krickler
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Florin Buhuceanu, prezident mimovládnej organizácie LGBT Accept

Slovensko

Paula Jójárt, výskumná pracovníčka, Komenského univerzita a Roman
Kollárik

Slovinsko

Roman Kuhar, odborný asistant, Mierový inštitút, Ľubľana

Španielsko

Kerman Calvo

Švédsko

Ulrika Westerlund, novinárka a podpredsedníčka RFSL

Spojené kráľovstvo

Surya Monro, výskumná pracovníčka v oblasti sociálnych vzťahov

Taliansko

Chiara Bertone, výskumná pracovníčka a profesorka, Università del
Piemonte Orientale
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Rumunsko
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Príloha 2 – Dotazník zainteresovaných strán
Úvod
Porovnávacia štúdia o diskriminácii osôb zo skupiny LGBT v EÚ
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Tento dotazník je súčasťou porovnávacej štúdie o diskriminácii lesieb,
gejov, bisexuálov a transgenderov (LGBT) v EÚ. Dotazník pozostáva
z viacerých otázok podľa oblasti zamerania vašej organizácie.
Dotazník má tri časti.

ov

1. Na charakterizáciu Vašej organizácie

2. Na posúdenie súčasnej situácie v oblasti diskriminácie a nerovnakého
zaobchádzania s osobami zo skupiny LGBT vo Vašej krajine.
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3. Na získanie prehľadu o práci, ktorú vykonali mimovládne organizácie
pre otázky rovnosti a vládne organizácie vo vzťahu k diskriminácii
a nerovnakému zaobchádzaniu s osobami zo skupiny LGBT.
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V mene organizácií DIHR a COWI Vám ďakujeme za čas, ktorý venujete
vyplneniu dotazníka
Keď si želáte prejsť k dotazníku, stlačte tlačidlo „Odpovedať na otázky“.
Otázky na charakterizáciu vašej organizácie.

Pr

1. Uveďte, v ktorej krajine sa nachádza Vaša organizácia?

Rakúsko

Fínsko

Belgicko

Bulharsko

Cyprus

Česká republika

Dánsko

Francúzsko

Luxembursko

Švédsko

Španielsko

Slovinsko

Slovensko

Rumunsko

Portugalsko
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Poľsko
Estónsko
Malta
Spojené kráľovstvo
Litva
Lotyšsko
Taliansko
Írsko
Maďarsko
Grécko
Nemecko
Holandsko
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2. Uveďte, typ organizácie
 verejný orgán (VO) (okrem prípadu, keď VO je národný orgán pre
otázky rovnosti)
 národný orgán pre otázky rovnosti (NOR)
 mimovládna organizácia (MVO)
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Otázky na charakterizáciu vašej organizácie.
[na túto otázku odpovedajú len MVO]
3. Uveďte cieľovú(-é) skupinu(-y) organizácie

gejovia

lesby

bisexuáli

transgenderi

Pr

[na túto otázku odpovedajú len iné organizácie ako MVO]
4. Uveďte oblasti záujmu organizácie

trestné právo (napr. trestné činy z nenávisti)

rodina a sociálne otázky

trh práce

azyl a zlúčenie rodiny

vzdelávanie

zdravotníctvo

náboženstvo

šport

médiá

problematika týkajúca sa transgenderov

iné (otvorené textové pole)
Všeobecný názor
Vaše hodnotenie názoru širokej verejnosti na osoby zo skupiny LGBT.
Uveďte Vaše hodnotenie všeobecnej akceptácie osôb zo skupiny LGBT vo
Vašej krajine.
5. Lesby
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1. Žiadna akceptácia
2. Menšina akceptuje
3. Polovica ľudí akceptuje
4. Väčšina akceptuje
5. Úplná akceptácia
Neviem
Neuplatňuje sa/Netýka sa

ov

er
en
ý

6. Gejovia
 1. Žiadna akceptácia
 2. Menšina akceptuje
 3. Polovica ľudí akceptuje
 4. Väčšina akceptuje
 5. Úplná akceptácia
 Neviem
 Neuplatňuje sa/Netýka sa

ek
la
d

ne
bo
l

7. Bisexuáli
 1. Žiadna akceptácia
 2. Menšina akceptuje
 3. Polovica ľudí akceptuje
 4. Väčšina akceptuje
 5. Úplná akceptácia
 Neviem
 Neuplatňuje sa/Netýka sa

Pr

8. Transgenderi
 1. Žiadna akceptácia
 2. Menšina akceptuje
 3. Polovica ľudí akceptuje
 4. Väčšina akceptuje
 5. Úplná akceptácia
 Neviem
 Neuplatňuje sa/Netýka sa

Trestné právo, sloboda zhromažďovania/vyjadrenia
Vaše hodnotenie príležitostí pre osoby zo skupiny LGBT uplatňovať svoje
politické práva a zúčastňovať sa na verejnom živote.
9. Uveďte Vaše hodnotenie príležitostí osôb zo skupiny LGBT na
vyjadrenie/hlásanie záujmu o otázky týkajúce sa slobody zhromažďovania
a vyjadrenia v porovnaní s osobami, ktoré nie sú zo skupiny LGBT. (napr.
pri plánovaní a zúčastňovaní sa na pochodoch, vyjadrovaní názorov
v médiách, vytváraní združení).
 1. Žiadne príležitosti
 2. Málo príležitostí
 3. Niekoľko príležitostí
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4. Veľa príležitostí
5. Rovnaké príležitosti
Neviem
Neuplatňuje sa/Netýka sa

ov

er
en
ý

10. Uveďte, či vo Vašej krajine existujú oficiálne pravidlá, príručky a pod.,
ktoré obmedzujú konkrétne osoby zo skupiny LGBT v uplatňovaní ich
práva na slobodné zhromažďovanie alebo vyjadrenie (V niektorých
európskych krajinách špeciálne právne predpisy nepovoľujú určitým
politickým skupinám protestné pochody alebo uchádzať sa o politické
funkcie).

Áno

Nie

Neviem

Neuplatňuje sa/Netýka sa

ne
bo
l

11. Ak áno, mohli by ste uviesť názov zákona alebo postupu?

Uveďte text

Trestné právo, sloboda zhromažďovania
Vaše hodnotenie príležitostí pre osoby zo skupiny LGBT uplatňovať svoje
politické práva a zúčastňovať sa na verejnom živote osôb zo skupiny LGBT.

ek
la
d

Uveďte Vaše hodnotenie uznania osôb zo skupiny LGBT ako rovnocenných
účastníkov na politickej scéne vo Vašej krajine (napr. zvoliteľnosť politika
alebo političky otvorene sa hlásiacich k tomu, že je gej, lesba, bisexuálna alebo
transgender osoba)

Pr

12. Lesby

1 Neuznané

2. Neurčito uznané

3. Uznané väčšinou

4. Takmer úplné uznanie

5. Úplné uznanie

Neviem

Neuplatňuje sa/Netýka sa
13. Gejovia
 1. Neuznané
 2. Neurčito uznané
 3. Uznané väčšinou
 4. Takmer úplné uznanie
 5. Úplné uznanie
 Neviem
 Neuplatňuje sa/Netýka sa
14. Bisexuáli
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1. Neuznané
2. Neurčito uznané
3. Uznané väčšinou
4. Takmer úplné uznanie
5. Úplné uznanie
Neviem
Neuplatňuje sa/Netýka sa

ov

er
en
ý

15. Transgenderi
 1. Neuznané
 2. Neurčito uznané
 3. Uznané väčšinou
 4. Takmer úplné uznanie
 5. Úplné uznanie
 Neviem
 Neuplatňuje sa/Netýka sa

ne
bo
l

Trestné právo, právna ochrana
Vaše hodnotenie právneho postavenia osôb zo skupiny LGBT vo Vašej krajine.
Uveďte Vaše hodnotenie rozsahu právnej ochrany proti
diskriminácii/nerovnakému zaobchádzaniu pre osoby zo skupiny LGBT.

ek
la
d

16. Sociálne zákony (napr. rovnaký prístup k sociálnym dávkam).

1. Žiadna ochrana

2. Malá ochrana

3. Určitá ochrana

4. Dobrá ochrana

5. Vysoká ochrana

Neviem

Neuplatňuje sa/Netýka sa

Pr

17. Regulácia trhu práce (t. j. nedostatočné zamestnanecké výhody pre
partnerov rovnakého pohlavia)

1. Žiadna ochrana

2. Malá ochrana

3. Určitá ochrana

4. Dobrá ochrana

5. Vysoká ochrana

Neviem

Neuplatňuje sa/Netýka sa
18. Zákony upravujúce vlastníctvo (napr. niekomu nie je dovolené vlastniť,
nakupovať určité veci)

1. Žiadna ochrana

2. Malá ochrana

3. Určitá ochrana
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4. Dobrá ochrana
5. Vysoká ochrana
Neviem
Neuplatňuje sa/Netýka sa

er
en
ý

19. Náboženské predpisy (napr. zákazy prístupu k určitým cirkevných
rituálom potvrdené zákonom)

1. Žiadna ochrana

2. Malá ochrana

3. Určitá ochrana

4. Dobrá ochrana

5. Vysoká ochrana

Neviem

Neuplatňuje sa/Netýka sa

ne
bo
l

ov

20. Zákony týkajúce sa rodiny (napr. určité zákony sa uplatňujú iba na
heterosexuálne páry, teda odlišné zaobchádzanie s partnerstvami
rovnakého pohlavia)

1. Žiadna ochrana

2. Malá ochrana

3. Určitá ochrana

4. Dobrá ochrana

5. Vysoká ochrana

Neviem

Neuplatňuje sa/Netýka sa

Pr

ek
la
d

21. Daňové zákony (napr. určité daňové výhody sú upravené vzhľadom
na heterosexuálne partnerstvá a nie na iné)

1. Žiadna ochrana

2. Malá ochrana

3. Určitá ochrana

4. Dobrá ochrana

5. Vysoká ochrana

Neviem

Neuplatňuje sa/Netýka sa
22. Politické práva (napr. sloboda zhromažďovania a právo rovnakého
prístupu k verejnému financovaniu politických aktivít).

1. Žiadna ochrana

2. Malá ochrana

3. Určitá ochrana

4. Dobrá ochrana

5. Vysoká ochrana

Neviem

Neuplatňuje sa/Netýka sa
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23. Imigračné zákony (napr. uznanie prenasledovania na základe sexuálnej
orientácie ako základ pre azyl)

1. Žiadna ochrana

2. Malá ochrana

3. Určitá ochrana

4. Dobrá ochrana

5. Vysoká ochrana

Neviem

Neuplatňuje sa/Netýka sa
Trestné právo, trestné činy z nenávisti
Vaše hodnotenie postavenia osôb zo skupiny LGBT vo vzťahu k obťažovaniu
a útokom na základe sexuálnej orientácie vo Vašej krajine (tzv. trestné činy
z nenávisti)

ne
bo
l

ov

24. Uveďte Vaše hodnotenie úrovne útokov a incidentov obťažovania na
základe sexuálnej orientácie.

1. Žiadna/nízka úroveň

2. Skôr nižšia úroveň

3. Stredná úroveň

4. Skôr vyššia úroveň

5. Vysoká úroveň

Neviem

Neuplatňuje sa/Netýka sa

ek
la
d

Vaše hodnotenie postavenia osôb zo skupiny LGBT vo vzťahu k obťažovaniu
a útokom na základe sexuálnej orientácie (tzv. trestné činy z nenávisti)

Pr

25. Uveďte Vaše hodnotenie ako príslušné verejné orgány posudzujú
trestné činy z nenávisti voči osobám zo skupiny LGBT v porovnaní
s útokmi voči iným ľuďom.
 1. Neberú tento problém vážne
 2. Berú ho trochu vážne
 3. Berú ho skôr vážnejšie
 4. Berú ho vážne
 5. Berú ho veľmi vážne
 Neviem
 Neuplatňuje sa/Netýka sa
Rodina a sociálne otázky
Vaše hodnotenie situácie osôb zo skupiny LGBT v oblasti rodinných
a sociálnych záležitostí.
26. Uveďte, či je možné mať verejne nezrušiteľné a registrované
partnerstvo vo Vašej krajine.
 Áno
 Nie
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Neviem
Neuplatňuje sa/Netýka sa

er
en
ý

27. Uveďte Vaše hodnotenie úrovne administratívnych a procedurálnych
prekážok/ťažkostí v živote vo verejne zrušiteľnom partnerstve rovnakého
pohlavia vo Vašej krajine. (napr. neregistrované partnerstvo).
 1. Mnohé prekážky/ťažkosti
 2. Veľa prekážok/ťažkostí
 3. Niektoré prekážky/ťažkosti
 4. Zopár prekážok/ťažkostí
 5. Žiadne prekážky/ťažkosti
 Neviem
 Neuplatňuje sa/Netýka sa

ne
bo
l

ov

28. Partnerstvá v mojej krajine môžu byť potvrdené alebo uznané: (Napr.
umožňujú ich právne predpisy a považujú sa za platné podľa ich
podmienok) (môžete vybrať aj viac možností).

Podľa všeobecných právnych predpisov

Podľa osobitných právnych predpisov

Iné (napr. samosprávy), ak áno, uveďte nižšie
 Neviem
 Neuplatňuje sa/Netýka sa

Pr

ek
la
d

29. Uveďte Vaše hodnotenie, či verejné orgány poskytujú rovnaký prístup
k verejným službám párom rovnakého pohlavia ako heterosexuálnym
párom (napr. vo vzťahu k uznaniu párov rovnakého pohlavia v školách
alebo nemocniciach).
 1. Žiadna/nízka úroveň prístupu
 2. Skôr nižšia úroveň prístupu
 3. Stredná úroveň prístupu
 4. Skôr vyššia úroveň prístupu
 5. Vysoký prístup
 Neviem
 Neuplatňuje sa/Netýka sa
[Odpoveď iba v prípade MVO:]
Trh práce
Vaše hodnotenie osôb zo skupiny LGBT vo vzťahu k príležitostiam na trhu
práce.
30. Uveďte Vaše hodnotenie rovnosti príležitostí pri získavaní zamestnania
pre lesby, gejov a bisexuálov v porovnaní s heterosexuálmi. (napr.
znevýhodní prezradenie sexuálnej orientácie žiadateľa pri získaní
zamestnania v porovnaní s heterosexuálnym žiadateľom).
 1. Nerovnaké príležitosti
 2. Skôr nerovnaké príležitosti
 3. Stredne rovnaké príležitosti
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4. Pomerne rovnaké príležitosti
5. Rovnaké príležitosti
Neviem
Neuplatňuje sa/Netýka sa

ov

er
en
ý

31. Uveďte Vaše hodnotenie rovnosti príležitostí pri získavaní zamestnania
pre lesby, gejov a bisexuálov v porovnaní s heterosexuálmi. (napr. budú
transgenderi, ktorí sa otvorene hlásia k svojej orientácii, čeliť nevýhodám
pri získavaní zamestnania v porovnaní s ostatnými).
 1. Nerovnaké príležitosti
 2. Skôr nerovnaké príležitosti
 3. Stredne rovnaké príležitosti
 4. Pomerne rovnaké príležitosti
 5. Rovnaké príležitosti

Neviem
 Neuplatňuje sa/Netýka sa

ne
bo
l

Uveďte Vaše hodnotenie rovnosti príležitostí pri kariérnom postupe v prípade
osôb zo skupiny LGBT v porovnaní s osobami, ktoré nepatria do skupiny
LGBT.

ek
la
d

32. Lesby
 1. Nerovnaké príležitosti
 2. Skôr nerovnaké príležitosti
 3. Stredne rovnaké príležitosti
 4. Pomerne rovnaké príležitosti
 5. Rovnaké príležitosti

Neviem
 Neuplatňuje sa/Netýka sa

Pr

33. Gejovia
 1. Nerovnaké príležitosti
 2. Skôr nerovnaké príležitosti
 3. Stredne rovnaké príležitosti
 4. Pomerne rovnaké príležitosti
 5. Rovnaké príležitosti

Neviem
 Neuplatňuje sa/Netýka sa
34. Bisexuáli
 1. Nerovnaké príležitosti
 2. Skôr nerovnaké príležitosti
 3. Stredne rovnaké príležitosti
 4. Pomerne rovnaké príležitosti
 5. Rovnaké príležitosti

Neviem
 Neuplatňuje sa/Netýka sa
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35. Transgenderi
 1. Nerovnaké príležitosti
 2. Skôr nerovnaké príležitosti
 3. Stredne rovnaké príležitosti
 4. Pomerne rovnaké príležitosti
 5. Rovnaké príležitosti

Neviem
 Neuplatňuje sa/Netýka sa

Uveďte Vaše hodnotenie úrovne rovnakého odmeňovania (mzdy vrátane dávok
a partnerských dávok) za rovnakú prácu v prípade osôb zo skupiny LGBT
v porovnaní s osobami, ktoré nepatria do skupiny LGBT.

ne
bo
l

ov

36. Lesby

1. Nerovnaké odmeňovanie

2. Skôr nerovnaké odmeňovanie

3. Stredne rovnaké odmeňovanie

4. Pomerne rovnaké odmeňovanie

5. Rovnaké odmeňovanie

Neviem

Neuplatňuje sa/Netýka sa

Pr

ek
la
d

37. Gejovia

1. Nerovnaké odmeňovanie

2. Skôr nerovnaké odmeňovanie

3. Stredne rovnaké odmeňovanie

4. Pomerne rovnaké odmeňovanie

5. Rovnaké odmeňovanie

Neviem

Neuplatňuje sa/Netýka sa
38. Bisexuáli

1. Nerovnaké odmeňovanie

2. Skôr nerovnaké odmeňovanie

3. Stredne rovnaké odmeňovanie

4. Pomerne rovnaké odmeňovanie

5. Rovnaké odmeňovanie

Neviem

Neuplatňuje sa/Netýka sa
39. Transgenderi

1. Nerovnaké odmeňovanie

2. Skôr nerovnaké odmeňovanie

3. Stredne rovnaké odmeňovanie
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4. Pomerne rovnaké odmeňovanie
5. Rovnaké odmeňovanie
Neviem
Neuplatňuje sa/Netýka sa

er
en
ý

Azyl a zlúčenie rodiny
Vaše hodnotenie osôb zo skupiny LGBT vo vzťahu k azylu a zlúčeniu rodiny.

ne
bo
l

ov

40. Uveďte Vaše hodnotenie všeobecnej informovanosti verejných orgánov
o osobách zo skupiny LGBT uchádzajúcich sa o azyl a pároch rovnakého
pohlavia uchádzajúcich sa o zlúčenie rodiny.
 1. Žiadna/nízka úroveň informovanosti
 2. Skôr nižšia úroveň informovanosti
 3. Stredná úroveň informovanosti
 4. Skôr vyššia úroveň informovanosti
 5. Vysoká úroveň informovanosti
 Neviem
 Neuplatňuje sa/Netýka sa

ek
la
d

41. Uveďte vaše hodnotenie významu, aký verejné orgány prikladajú
žiadateľom o azyl zo skupiny LGBT uchádzajúcich sa o postavenie
utečenca?
 1. Neprikladajú význam
 2. Prikladajú malý význam
 3. Prikladajú primeraný význam
 4. Prikladajú o niečo väčší význam
 5. Prikladajú veľký význam
 Neviem
 Neuplatňuje sa/Netýka sa

Pr

[Odpovedajú len MVO]

42. Uveďte Vaše hodnotenie významu osobitnej pozornosti v komunite
LGBT v prípade žiadateľov zo skupiny LGBT o azyl a párov rovnakého
pohlavia uchádzajúce sa o zlúčenie rodiny.
 1. Nie je dôležitá
 2. Skôr dôležitá
 3. Dosť dôležitá
 4. Dôležitá
 5. Veľmi dôležitá
 Neviem
 Neuplatňuje sa/Netýka sa
Vzdelávanie
Vaše hodnotenie osôb zo skupiny LGBT v súvislosti so vzdelávaním.
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43. Základné vzdelávanie (základná škola 0 – 9 rokov)
 1. Žiadna/nízka úroveň akceptácie
 2. Nízka úroveň akceptácie
 3. Stredná úroveň akceptácie
 4. Skôr vyššia úroveň akceptácie
 5. Vysoká úroveň akceptácie
 Neviem
 Neuplatňuje sa/Netýka sa

ne
bo
l
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44. Vyššie stredoškolské vzdelanie (napr. gymnázium)
 1. Žiadna/nízka úroveň akceptácie
 2. Nízka úroveň akceptácie
 3. Stredná úroveň akceptácie
 4. Skôr vyššia úroveň akceptácie
 5. Vysoká úroveň akceptácie

Neviem
 Neuplatňuje sa/Netýka sa

er
en
ý

Uveďte Vaše hodnotenie úrovne akceptácie osôb zo skupiny LGBT v školách
zo strany zamestnancov škôl na týchto vzdelávacích stupňoch:

ek
la
d

45. Pomaturitné neterciárne vzdelávanie (kratšie vzdelávanie 0,5 – 2 roky)
 1. Žiadna/nízka úroveň akceptácie
 2. Nízka úroveň akceptácie
 3. Stredná úroveň akceptácie
 4. Skôr vyššia úroveň akceptácie
 5. Vysoká úroveň akceptácie

Neviem
 Neuplatňuje sa/Netýka sa

Pr

46. Terciárne vzdelávanie úroveň B (odborné/profesionálne vzdelávanie 3 –
4 roky)
 1. Žiadna/nízka úroveň akceptácie
 2. Nízka úroveň akceptácie
 3. Stredná úroveň akceptácie
 4. Skôr vyššia úroveň akceptácie
 5. Vysoká úroveň akceptácie
 Neviem
 Neuplatňuje sa/Netýka sa
47. Terciárne vzdelávanie úroveň A (vysokoškolské vzdelávanie alebo
výskum 3 – 8 roky)
 1. Žiadna/nízka úroveň akceptácie
 2. Nízka úroveň akceptácie
 3. Stredná úroveň akceptácie
 4. Skôr vyššia úroveň akceptácie
 5. Vysoká úroveň akceptácie
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Neviem
Neuplatňuje sa/Netýka sa

48. Základné vzdelávanie (základná škola 0 – 9 rokov)
 1. Žiadna/nízka úroveň akceptácie
 2. Nízka úroveň akceptácie
 3. Stredná úroveň akceptácie
 4. Skôr vyššia úroveň akceptácie
 5. Vysoká úroveň akceptácie

Neviem
 Neuplatňuje sa/Netýka sa

ne
bo
l

ov

49. Vyššie stredoškolské vzdelanie (napr. gymnázium)
 1. Žiadna/nízka úroveň akceptácie
 2. Nízka úroveň akceptácie
 3. Stredná úroveň akceptácie
 4. Skôr vyššia úroveň akceptácie
 5. Vysoká úroveň akceptácie
 Neviem
 Neuplatňuje sa/Netýka sa

er
en
ý

Uveďte Vaše hodnotenie úrovne akceptácie osôb zo skupiny LGBT v školách
zo strany ostatných študentov na týchto vzdelávacích stupňoch:

Pr

ek
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d

50. Pomaturitné neterciárne vzdelávanie (kratšie vzdelávanie 0,5 – 2 roky)
 1. Žiadna/nízka úroveň akceptácie
 2. Nízka úroveň akceptácie
 3. Stredná úroveň akceptácie
 4. Skôr vyššia úroveň akceptácie
 5. Vysoká úroveň akceptácie
 Neviem
 Neuplatňuje sa/Netýka sa
51. Terciárne vzdelávanie úroveň B (odborné/profesionálne vzdelávanie 3 –
4 roky)
 1. Žiadna/nízka úroveň akceptácie
 2. Nízka úroveň akceptácie
 3. Stredná úroveň akceptácie
 4. Skôr vyššia úroveň akceptácie
 5. Vysoká úroveň akceptácie
 Neviem
 Neuplatňuje sa/Netýka sa
52. Terciárne vzdelávanie úroveň A (vysokoškolské vzdelávanie alebo
výskum 3 – 8 roky)
 1. Žiadna/nízka úroveň akceptácie
 2. Nízka úroveň akceptácie
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3. Stredná úroveň akceptácie
4. Skôr vyššia úroveň akceptácie
5. Vysoká úroveň akceptácie
Neviem
Neuplatňuje sa/Netýka sa

ov

53. Základné vzdelávanie (základná škola 0 – 9 rokov)
 1. Nevenuje sa pozornosť
 2. Nízka miera pozornosti
 3. Dobrá úroveň pozornosti
 4. Rozsiahla pozornosť
 5. Vysoká pozornosť
 Neviem
 Neuplatňuje sa/Netýka sa

er
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Uveďte Vaše hodnotenie miery, v akej sa v školských osnovách venuje
pozornosť problematike LGBT na týchto vzdelávacích stupňoch.

ek
la
d
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54. Vyššie stredoškolské vzdelanie (napr. gymnázium)
 1. Nevenuje sa pozornosť
 2. Nízka miera pozornosti
 3. Dobrá úroveň pozornosti
 4. Rozsiahla pozornosť
 5. Vysoká pozornosť
 Neviem
 Neuplatňuje sa/Netýka sa

Pr

55. Pomaturitné neterciárne vzdelávanie (kratšie vzdelávanie 0,5 – 2 roky)
 1. Nevenuje sa pozornosť
 2. Nízka miera pozornosti
 3. Dobrá úroveň pozornosti
 4. Rozsiahla pozornosť
 5. Vysoká pozornosť
 Neviem
 Neuplatňuje sa/Netýka sa
56. Terciárne vzdelávanie úroveň B (odborné/profesionálne vzdelávanie 3 –
4 roky)
 1. Nevenuje sa pozornosť
 2. Nízka miera pozornosti
 3. Dobrá úroveň pozornosti
 4. Rozsiahla pozornosť
 5. Vysoká pozornosť
 Neviem
 Neuplatňuje sa/Netýka sa
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57. Terciárne vzdelávanie úroveň A (vysokoškolské vzdelávanie alebo
výskum 3 – 8 roky)
 1. Nevenuje sa pozornosť
 2. Nízka miera pozornosti
 3. Dobrá úroveň pozornosti
 4. Rozsiahla pozornosť
 5. Vysoká pozornosť

Neviem
 Neuplatňuje sa/Netýka sa

Zdravotníctvo
Vaše hodnotenie osôb zo skupiny LGBT v súvislosti so sektorom zdravotníctva.
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58. Uveďte Vaše hodnotenie všeobecného postoja zdravotníckeho
personálu k špecifickým potrebám osôb zo skupiny LGBT (napr. lesby
uchádzajúce sa o umelé oplodnenie alebo uznanie partnerov rovnakého
pohlavia ako príbuzných/rodinných príslušníkov).
 1. Negatívny postoj
 2. Skôr negatívny postoj
 3. Zdržanlivý postoj
 4. Skôr pozitívny postoj
 5. Pozitívny postoj
 Neviem
 Neuplatňuje sa/Netýka sa
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59. Uveďte Vaše hodnotenie všeobecného postoja zdravotníckeho
personálu k homosexuálnym mužom nakazených HIV/AIDS.
 1. Negatívny postoj
 2. Skôr negatívny postoj
 3. Zdržanlivý postoj
 4. Skôr pozitívny postoj
 5. Pozitívny postoj
 Neviem
 Neuplatňuje sa/Netýka sa
Náboženstvo
Vaše hodnotenie uznania osôb zo skupiny LGBT v rámci hlavných
náboženstiev.
60. Partnerstvá v mojej krajine môžu byť potvrdené alebo uznané: (Napr.
umožňuje ho náboženstvo a považuje sa za platné podľa ich podmienok)
(môžete vybrať aj viac možností).

najrozšírenejšie náboženstvo v mojej krajine

iné náboženstvá v mojej krajine

Neviem/nie je dôležité
Šport
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Vaše hodnotenie osôb zo skupiny LGBT v oblasti športu.
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61. Uveďte Vaše hodnotenie miery, do akej sa osoby zo skupiny LGBT
môžu otvorene priznať k svojej sexuálnej orientácii pri súkromnom
vykonávaní športu.
 1. Žiadne možnosti
 2. Nízka úroveň možností
 3. Stredná úroveň možností
 4. Skôr vyššia úroveň možností
 5. Vysoká úroveň možností

Neviem
 Neuplatňuje sa/Netýka sa
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62. Uveďte Vaše hodnotenie úrovne akceptácie osôb zo skupiny LGBT,
ktoré sa otvorene priznávajú k svojej orientácii vo vzťahu k vykonávaniu
športu.
 1. Žiadna/nízka úroveň akceptácie
 2. Nízka úroveň akceptácie
 3. Stredná úroveň akceptácie
 4. Skôr vyššia úroveň akceptácie
 5. Vysoká úroveň akceptácie

Neviem
 Neuplatňuje sa/Netýka sa
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Médiá
Vaše hodnotenie zaobchádzania s osobami zo skupiny LGBT zo strany
verejných médií (televízia, noviny, internetové stránky verejných vysielateľov,
internet a pod.).

Pr

63. Uveďte Vaše hodnotenie zaobchádzania s osobami zo skupiny LGBT
v médiách vo všeobecnosti.
 1. Negatívne zaobchádzanie
 2. Skôr negatívne zaobchádzanie
 3. Neutrálne zaobchádzanie
 4. Skôr pozitívne zaobchádzanie
 5. Pozitívne zaobchádzanie

Neviem
 Neuplatňuje sa/Netýka sa
64. Uveďte Vaše hodnotenie stereotypizácie osôb zo skupiny LGBT
v médiách v porovnaní s taktnou charakterizáciou.
 1. Veľká stereotypizácia
 2. Určitá miera stereotypizácie
 3. Rovnaká stereotypizácia a taktnosť
 4. Skôr taktná charakterizácia
 5. Taktná charakterizácia

Neviem
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Neuplatňuje sa/Netýka sa

Problematika týkajúca sa transgenderov
Vaše hodnotenie situácie transgenderov.
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65. Uveďte Vaše hodnotenie celkovej informovanosti verejnosti
o transgenderoch.
 1. Žiadna/nízka úroveň informovanosti
 2. Skôr nižšia úroveň informovanosti
 3. Stredná úroveň informovanosti
 4. Skôr vyššia úroveň informovanosti
 5. Vysoká úroveň informovanosti

Neviem
 Neuplatňuje sa/Netýka sa
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66. Uveďte Vaše hodnotenie celkovej informovanosti verejných orgánov
o transgenderoch.
 1. Žiadna/nízka úroveň informovanosti
 2. Skôr nižšia úroveň informovanosti
 3. Stredná úroveň informovanosti
 4. Skôr vyššia úroveň informovanosti
 5. Vysoká úroveň informovanosti

Neviem
Neuplatňuje sa/Netýka sa
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67. Uveďte, ako je dôležité, aby verejné orgány venovali osobitnú
pozornosť transgenderom v súvislosti s rizikom sociálneho vylúčenia.
 1. Nie je dôležité
 2. Skôr dôležité
 3. Dosť dôležité
 4. Dôležité
 5. Veľmi dôležité

Neviem
 Neuplatňuje sa/Netýka sa
68. Uveďte Vaše hodnotenie úrovne diskriminácie transgenderov v rámci
komunity LGBT.
 1. Vysoká úroveň
 2. Skôr vyššia úroveň
 3. Stredná úroveň
 4. Skôr nižšia úroveň
 5. Žiadna/nízka úroveň

Neviem
 Neuplatňuje sa/Netýka sa
69. Uveďte Vaše hodnotenie, v akej miere začleňujete transgenderov, ako
odlišnú podskupinu, do práce Vašej organizácie.
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1. V žiadnej miere
2. V malej miere
3. V určitej miere
4. V väčšej miere
5. Vo veľkej miere
Neviem
Neuplatňuje sa/Netýka sa
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O práci Vašej organizácie v oblasti homofóbie a diskriminácie
Účelom je, aby sme zhromaždili údaje o práci, ktorá sa v Európe vykonáva
v oblasti homofóbie a diskriminácie na základe sexuálnej orientácie.
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70. Má Vaša organizácia nejaké písomné záznamy, prehľady alebo správy
o súčasnom stave záležitostí v súvislosti s osobami zo skupiny LGBT?

Áno

Nie

Neviem
 Neuplatňuje sa/Netýka sa
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71. Uveďte niektoré z oblastí uvedených v písomných záznamoch.

Všeobecný názor

Trh práce

Etnické menšiny

Rodina a sociálne otázky

Sloboda zhromažďovania

Trestné právo

Trestné činy z nenávisti

Vzdelávanie

Zdravotníctvo

Šport

Médiá

Problematika týkajúca sa transgenderov

Iné (Uveďte inú príslušnú oblasť)
72. Ak je to možné, uveďte niektoré názvy záznamov, prehľadov alebo
správa v uvedených oblastiach.

Vložte text
73. Ak máte nejaké príklady osvedčeného postupu vo Vašej
organizácii/uskutočnené Vašou organizáciou, uveďte ich nižšie (napr.
vzdelávanie verejných zamestnancov v otázkach týkajúcich sa menšín
alebo antidiskriminačných iniciatív vrátane sexuálnej orientácie). Ak
nemáte pripomienky, ponechajte voľné pole.

Vložte text
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74. Ak máte ďalšie pripomienky k diskriminácii osôb zo skupiny LGBT,
ktoré sa konkrétne týkajú Vašej krajiny, uveďte ich nižšie. Ak nemáte
pripomienky, ponechajte voľné pole.

Vložte text
[Odpoveď iba v prípade MVO_alebo_NOR]
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75. Organizácie DIHR a COWI by Vás chceli navštíviť v marci/apríli. Ak
máte nejaké témy, ktoré by ste chceli predložiť a prediskutovať ich s nami,
uveďte ich nižšie.

Vložte text
76. Ak máte ďalšie pripomienky k prieskumu, uveďte ich nižšie.

Vložte text
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Stlačte tlačidlo „ďalej“" na uloženie odpovedí a ukončenie dotazníka.
Ďakujeme za Váš príspevok k prieskumu.
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