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Förord 
Den 18 december 2008 lades en kraftfull deklaration fram inför FN:s 
generalsekretariat av Frankrike och Nederländerna på EU:s vägnar och med 
stöd av 66 länder från hela världen. I deklarationen krävdes att homosexualitet 
skulle avkriminaliseras i hela världen, och kränkningar av mänskliga rättigheter 
på grund av sexuell läggning eller könsidentitet fördömdes. 

I EU förbjuds diskriminering på grund av sexuell läggning i artikel 13 i EG-
fördraget, och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna är den första 
internationella stadga om mänskliga rättigheter som uttryckligen omfattar 
begreppet sexuell läggning. I den analys av rättsläget som vi offentliggjorde i 
juni 2008 framgår att 18 EU-medlemsstater redan erbjuder ett ganska 
omfattande skydd mot diskriminering på grund av sexuell läggning, samtidigt 
som Europeiska kommissionen i juli 2008 föreslog ett kraftfullare 
EU-omfattande skydd mot diskriminering på alla grunder. 

Den sociala situationen är dock oroande. På senare år har en rad händelser i 
EU-medlemsstater, t.ex. förbud mot pridedemonstrationer, hatpropaganda från 
politiker och intoleranta yttranden från religiösa ledare, sänt oroväckande 
signaler och väckt en ny debatt om omfattningen av homofobi och 
diskriminering av homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT-personer) 
inom EU. Dessa händelser ledde till att Europaparlamentet 2005 antog en 
resolution om att fördöma homofobi och diskriminering på grund av sexuell 
läggning. 

Två år senare, sommaren 2007, bad Europaparlamentet den nyinrättade byrån 
för grundläggande rättigheter att utarbeta en omfattande jämförande rapport 
över läget i fråga om homofobi och sexuell läggning i samtliga EU-
medlemsstater. Byrån genomförde därför ett omfattande rättsligt och socialt 
forskningsprojekt under 2007 och 2008. 

Denna omfattande rapport i två delar – en rättslig och en social analys – läggs 
fram för Europaparlamentet och dess utskott för medborgerliga fri- och 
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor som underlag för de åtgärder som 
krävs för att respektera, skydda och främja de grundläggande rättigheterna för 
HBT-personer i hela EU. 

Den sociala analysen i det här dokumentet bygger på uppgifter och kontextuell 
information i landrapporterna för samtliga EU-medlemsstater. Unikt material 
samlades in genom fältintervjuer med icke-statliga HBT-organisationer, 
jämställdhetsorgan och offentliga myndigheter i alla medlemsstater och genom 
en enkätundersökning hos intressenterna. Dessa nya uppgifter har kombinerats 
med en ingående granskning av befintliga akademiska undersökningar och 
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Eurobarometerundersökningar för att utarbeta den andra delen i vår rapport, en 
omfattande social analys som kompletterar FRA:s analys av rättsläget som 
offentliggjordes i juni 2008.  

Arbetet visar att läget för de mänskliga rättigheterna för homosexuella, 
bisexuella och transpersoner inte är tillfredsställande. Många HBT-personer 
utsätts för diskriminering, mobbning och trakasserier, och än mer oroväckande 
är att det också förekommer fysiska angrepp: Nedsättande uttryck används om 
homosexuella i skolor. Trakasserier kan vara vardagsmat på arbetsplatsen. I 
förhållanden saknas det ofta möjlighet att få fullständig rättslig status som 
partner. På äldreboenden är man sällan medveten om HBT-personers behov. 
Under dessa förhållanden blir ”osynlighet” en överlevnadsstrategi. I ett EU som 
bygger på principer om likabehandling och lagstiftning mot diskriminering är 
detta oacceptabelt. 

Vad behöver då göras?  

För att bekämpa kränkningar av de grundläggande rättigheterna krävs det först 
och främst ett kraftfullt politiskt åtagande att följa principerna om 
likabehandling och icke-diskriminering. Politiska ledare på EU-nivå och 
nationell nivå måste kraftfullt ta avstånd från homofobi och diskriminering av 
HBT-personer och på så sätt bidra till en positiv förändring i allmänhetens 
inställning och beteende. 

För det andra krävs goda kunskaper om läget baserade på tillförlitliga data som 
kan vägleda utvecklingen av evidensbaserade beslut och åtgärder. Denna 
forskning utgör ett viktigt positivt steg i den riktningen. 
Jämställdhetsmyndigheter och andra specialiserade organ i många 
medlemsstater behöver emellertid fortfarande utveckla mekanismer för 
uppgiftsinsamling, främja vetenskaplig forskning och aktivt uppmuntra HBT-
personer att träda fram och lämna in klagomål när det har förekommit 
diskriminering.  

De åsikter som uttrycks i den här rapporten ger i enlighet med våra föreskrifter 
EU-institutionerna och medlemsstaterna det stöd och den sakkunskap som 
krävs för att bistå dem när de vidtar åtgärder eller gör insatser inom sina 
respektive behörighetsområden för att respektera de grundläggande 
rättigheterna fullt ut. 

Avslutningsvis vill jag tacka byråns personal för deras arbete, Caroline 
Osander, projektledare från Institut for Menneskerettigheder (IMR) [Danmarks 
institut för mänskliga rättigheter], samt projektledaren Mikael Keller och 
konsulten Mads Ted Drud-Jensen från COWI [danskt konsultföretag]. 

Morten Kjærum 
Direktör, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter  
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Sammanfattning 
 
Bakgrund 

Principen om likabehandling är en grundläggande värdering för Europeiska 
unionen. Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna är den 
första internationella stadga om mänskliga rättigheter där diskriminering på 
grund av ”sexuell läggning” uttryckligen förbjuds (artikel 21.1):  

”All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller 
socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk 
eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, 
funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara förbjuden.”  

Fram till Amsterdamfördraget låg fokus i EU:s lagstiftning inom det här 
området på att förebygga diskriminering på grund av nationalitet och kön. 
Genom artikel 13 i Amsterdamfördraget fick gemenskapen nya befogenheter 
för att bekämpa diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Som en 
följd av detta infördes två nya EG-direktiv på området för antidiskriminering: 
direktivet om likabehandling oavsett ras och direktivet om likabehandling i 
arbetslivet. Direktivet om likabehandling i arbetslivet ger emellertid endast 
skydd mot diskriminering på grund av sexuell läggning på sysselsättnings- och 
arbetsområdet. 

I juni 2007 bad Europaparlamentet byrån för grundläggande rättigheter att 
utveckla en omfattande, jämförande rapport om läget i fråga om homofobi och 
diskriminering på grund av sexuell läggning i EU:s medlemsstater som 
underlag för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och 
inrikes frågor i diskussionerna om behovet av ett direktiv som täcker alla de 
diskrimineringsgrunder som anges i artikel 13 i EG-fördraget för alla de 
sektorer som avses i direktiv 2000/43/EG om likabehandling oavsett ras. Dessa 
sektorer är utbildning, social trygghet, hälso- och sjukvård samt tillgång till 
varor och tjänster.  

Byrån utformade och inledde därför ett stort projekt i december 2007, som i 
enlighet med byråns sociorättsliga sektorsövergripande metod omfattade två 
delar. Den första delen offentliggjordes i juni 2008 och innehåller en 
omfattande jämförande analys av rättsläget i EU:s medlemsstater. Denna analys 
byggde på 27 nationella rättsliga undersökningar som täckte samtliga 
medlemsstater och som hade utarbetats på grundval av detaljerade riktlinjer 
från FRA. Den andra delen – den här rapporten – är en omfattande jämförande 
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social analys som bygger på tillgängliga uppgifter från hela EU, undersökande 
fältarbete i form av intervjuer och rundabordssamtal med relevanta 
nyckelaktörer som har utförts av det danska institutet för mänskliga rättigheter 
(IMR) och det internationella konsultföretaget COWI. 

 

 

1. Viktigaste slutsatser  

Dagens sociala situation för homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT-
personer) utgör ett problem för EU. HBT-personer utsätts för diskriminering, 
mobbning och trakasserier i hela EU. Ofta tar detta sig uttryck i nedsättande 
kommentarer, utskällningar och förolämpningar eller grova uttryck och även, 
vilket är än mer oroväckande, genom verbala och fysiska angrepp. Resultatet 
av Eurobarometers diskrimineringsundersökning i juli 2008 visar att i 
genomsnitt mer än hälften av EU-medborgarna anser att det är vanligt 
förekommande med diskriminering på grund av sexuell läggning i deras land. 

Vår undersökning visar också att HBT-personer i sitt dagliga liv upplever 
homofobi, dvs. en irrationell rädsla för och motvilja mot homosexualitet samt 
mot homosexuella och bisexuella personer på grund av fördomar. 
Transpersoner upplever transfobi på liknande sätt. 

Diskriminering, homofobi och transfobi påverkar HBT-personers liv och val 
inom alla områden av samhällslivet. Redan i tidig ålder lär de sig genom de 
nedsättande ord som används för homosexuella i skolan att hålla sig osynliga. 
De utsätts ofta för trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen. I många 
länder saknar de möjlighet att formalisera sina förhållanden genom registrerade 
partnerskap. De får sällan se positiva framställningar av HBT i medierna. När 
de söker vård för sig själva eller sina partner är de rädda för att avslöja sig i 
miljöer där heterosexualiteten tas för givet. I äldreboenden saknas oftast en 
förståelse av eller medvetenhet om deras behov. Och om de är flyktingar som 

En fullständig förteckning över de frågor som omfattas av den 
här rapporten skulle vara ”homofobi, transfobi och 
diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och 
könsuttryck”. Alla dessa begrepp definieras i avsnittet ”Term- 
och begreppsförklaringar” i delen ”Inledning”. När det behövs 
för tydlighetens skull kommer dessa begrepp att användas i sin 
helhet. För att göra texten mer läsvänlig har vi i vissa delar av 
rapporten helt enkelt förutsatt att samtliga dessa områden 
omfattas av begreppen homofobi och diskriminering på grund 
av sexuell läggning. Även begreppet homofobi och relaterade 
frågor kommer att användas ibland för att inkludera de övriga 
områdena. 
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söker asyl från förföljelser i tredjeland på grund av sin sexuella läggning eller 
könsidentitet blir de ofta inte trodda eller, ännu värre, avvisas helt enkelt, till 
och med om homosexualitet är ett brott i det land som de har flytt ifrån. 

Rädsla för diskriminering, homofobi och transfobi bidrar till att osynliggöra 
HBT-personer i många delar av Europa och i många sociala sammanhang. 
HBT-personer använder ofta ”osynlighet” som en överlevnadsstrategi till följd 
av de upplevda riskerna för att utsättas för diskriminering. Detta bidrar till det 
förhållandevis låga antalet klagomål om diskriminering på grund av sexuell 
läggning, könsidentitet eller könsuttryck i hela EU jämfört med klagomål om 
diskriminering på andra grunder.  

Några skillnader mellan medlemsstaterna 

Den grundläggande mötesfriheten har inskränkts i ett antal medlemsstater, 
antingen av de offentliga myndigheterna eller genom attacker från 
motdemonstranter. Sådana incidenter rapporteras i fem medlemsstater 
(Bulgarien, Estland, Lettland, Polen och Rumänien). Dessutom har krav på 
stärkta rättigheter för HBT-personer i dessa länder och i sex andra 
medlemsstater (Bulgarien, Tjeckien, Cypern, Ungern, Italien och Malta) 
undantagslöst mötts av negativ respons från vissa politiker och företrädare för 
religiösa institutioner eller grupper.  

I andra medlemsstater har HBT-organisationer däremot anordnat 
prideevenemang, ofta tillsammans med ministrar, politiska partier och i vissa 
fall religiösa organisationer. I Nederländerna deltog tre ministrar som 
företrädde regeringen och Amsterdams borgmästare i Canal Pride 2008 i 
Amsterdam. I Österrike var Wiens jämställdhetsorgan med bland de 120 000 
deltagarna i Pride 2008. I Sverige öppnade EU-ministern Stockholm EuroPride 
2008 som lockade mer än 80 000 deltagare, däribland svenska kyrkan. I 
Spanien anslöt sig jämställdhetsministern till Madrid Pride 2008 tillsammans 
med hundratusentals deltagare från hela Europa. I Frankrike hade Paris Gay 
Pride 2008 över en halv miljon deltagare, däribland Paris borgmästare. 

En annan fråga som behandlades i FRA:s rättsliga undersökning gäller 
skillnaderna mellan medlemsstaterna när det gäller rätten att ingå partnerskap. 
Fjorton medlemsstater (Österrike, Bulgarien, Cypern, Estland, Grekland, 
Ungern (1), Irland, Italien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien och 
Slovakien) tillåter inte HBT-personer att ingå partnerskap, medan tre 
medlemsstater (Belgien, Nederländerna och Spanien) har gett samkönade par 
fullständiga äktenskapsrättigheter. Avsaknaden av partnerskapsrättigheter 
innebär att samkönade par saknar tillgång till ett antal rättigheter och förmåner 
som par av motsatta kön har tillgång till. 

(1) Ungern var på väg att införa en lag om registrering av samkönade par, men lagen återkallades 
av den ungerska författningsdomstolen i december 2008. 
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Det finns också stora skillnader mellan EU-medlemsstaterna när det gäller den 
allmänna opinionen i fråga om HBT-personer och HBT-frågor. I 
Eurobarometers diskrimineringsundersökning 2006 framgick t.ex. att 
majoriteten av befolkningen i Nederländerna (82 procent), Sverige (71 procent) 
och Danmark (69 procent) var för samkönade äktenskap jämfört med endast en 
liten minoritet i Rumänien (11 procent), Lettland (12 procent) och Cypern 
(14 procent). I Nederländerna hade 91 procent av befolkningen inga problem 
med att ha en homosexuell person som granne, medan endast 36 procent av 
befolkningen i Rumänien tyckte att det gick bra. Eurobarometers 
diskrimineringsundersökning 2008, där en tiogradig ”bekvämlighetsskala” 
användes, gav liknande resultat: Svenska (9,5), nederländska och danska 
respondenter (9,3) var mest ”bekväma” med tanken på att ha en homosexuell 
person som granne, medan mycket lägre poäng noterades i Bulgarien (5,3), 
Lettland (5,5) och Litauen (6,1). 

Några skillnader inom medlemsstaterna  

Det är också värt att ta upp de skillnader inom medlemsstaterna som 
Eurobarometerundersökningen visade. De handlar om 1) vilka som har en 
negativ inställning till HBT-personer (t.ex. äldre i högre grad än yngre, män i 
högre grad än kvinnor, lågutbildade i högre grad än högutbildade), 2) vilka 
situationer där HBT-personer tenderar att betraktas mer negativt (det väcker 
t.ex. större fientlighet när dessa personer tar hand om eller undervisar barn, 
eller är nära släktingar, än om de är vänner eller läkare), samt 3) vilka som i 
störst utsträckning påverkas av hatbrott och mobbning (t.ex. unga människor i 
högre grad än äldre).  

Attityder till HBT-personer  

Enligt Eurobarometerundersökningen varierar attityderna gentemot HBT-
personer avsevärt mellan medlemsstaterna beroende på vilket sammanhang 
HBT-personerna betraktas i. De mest positiva resultaten får man när människor 
tillfrågas om de vill ha en homosexuell granne. De mest negativa resultaten 
visar sig när människor tillfrågas om homosexuella ska få adoptera barn. 

I länder med ett starkt rättsligt skydd för HBT-personers rättigheter, däribland 
rätten att ingå partnerskap, tenderar de allmänna attityderna mot HBT-personer 
att vara mer positiva. 

Attityderna till transpersoner är signifikant mer negativa än attityderna till 
homosexuella och bisexuella.  

Hatbrott och hatpropaganda  

Homofobiska hatbrott drabbar HBT-personer på flera sätt. Verbal aggression är 
den vanligast förekommande typen av upplevd hatincident, och detta sker ofta 
på allmän plats. Unga personer utsätts för attacker oftare än andra 
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åldersgrupper (däribland mobbning i skolan) medan homosexuella eller 
bisexuella kvinnor löper större risk för att utsättas för sexuella övergrepp eller 
attacker i privata sammanhang än homosexuella eller bisexuella män. 
Förövarna är oftast unga män i grupp. På senare år har det förekommit flera 
rapporter om angrepp med dödlig utgång på transpersoner.  

Underrapportering är en utmärkande egenskap för homofobiska och 
transfobiska brott, precis som för andra former av hatbrott. De flesta 
medlemsstater saknar de verktyg som krävs för att rapportera dessa incidenter 
till polisen, t.ex. blanketter för egenrapportering, tredjepartsrapportering eller 
understödd rapportering). I de flesta medlemsstater saknar polisen 
ändamålsenlig utbildning för att identifiera och hantera hatbrott. 
Underrapporteringen kan också förklaras med att de flesta HBT-offer är 
ovilliga att avslöja sin sexuella identitet, ofta för att myndigheterna inte förstår 
deras situation eller inte är utbildade för att hantera sådana incidenter och stödja 
offret. Underrapporteringen är ett allvarligt problem eftersom den leder till 
officiella siffror som inte visar problemets verkliga omfattning. Det pågår inte 
heller någon mer omfattande forskning inom EU när det gäller antal, 
egenskaper, förövare eller offer för homofobiska eller transfobiska hatbrott. 

Attacker mot HBT-mötesplatser utgör ett problem i vissa medlemsstater. Icke-
statliga HBT-organisationers lokaler har vandaliserats, och andra mötesplatser 
har bränts ned eller så har besökarna utsatts för allvarliga trakasserier eller 
angrepp. 

Hatpropaganda mot HBT-personer förekommer bland annat i politiska debatter 
om HBT-rättigheter eller under motdemonstrationer vid offentliga HBT-
evenemang som Pride. Homofobiska uttalanden av politiska och religiösa 
företrädare förekommer i medierna. I dessa uttalanden beskrivs HBT-personer 
ofta som onaturliga, sjuka, avvikande, kriminellt belastade, omoraliska eller 
samhällsomstörtande. 

Internet som plattform för spridning av hatpropaganda är särskilt oroväckande. 
Under fältundersökningen betonade icke-statliga HBT-organisationer och 
nationella jämställdhetsorgan att det inte är lätt att hitta och åtala förövarna, på 
grund av Internets karaktär. 

Mötesfrihet  

HBT-personer har utövat sin mötesfrihet i kampen mot homofobi och för HBT-
rättigheter – inte minst under prideparader och liknande samlingar och 
evenemang. På senare år har förbud eller administrativa begränsningar gjort det 
svårt att organisera lagliga, fredliga HBT-demonstrationer i Estland, Lettland, 
Litauen, Polen, Rumänien och Bulgarien, även om icke-statliga 
HBT-organisationer därefter har lyckats genomföra evenemangen i dessa 
medlemsstater, med undantag för Litauen.  
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I vissa medlemsstater har de offentliga myndigheterna inte kunnat eller inte 
velat garantera säkerheten för deltagare i HBT-demonstrationer i fråga om 
attacker från motdemonstranter. Under de senaste fem åren har den typen av 
attacker förekommit i Sverige, Estland, Lettland, Polen, Tjeckien, Ungern, 
Italien, Rumänien och Bulgarien. Incidenterna åtföljdes ofta av homofobiska 
offentliga uttalanden eller hatpropaganda. 

I vissa medlemsstater har icke-statliga HBT-organisationer också haft svårt att 
få hyra lokaler för politisk eller kulturell verksamhet, och arrangörer av 
offentliga HBT-debatter har haft svårt att få tillgång till kulturella och politiska 
mötesplatser. 

Arbetsmarknaden 

HBT-personers osynlighet och förhållandevis låga antal registrerade klagomål 
innebär att det är svårt att mäta den verkliga omfattningen av homofobi, 
transfobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet. 
Detta fenomen kan delvis förklaras av att HBT-personer generellt inte är fullt 
medvetna om sina rättigheter och dessutom är ovilliga att erkänna sin sexuella 
läggning, könsidentitet eller sitt könsuttryck i en offentlig prövning. Forskning 
och rapporter från icke-statliga organisationer tyder emellertid på att HBT-
personer ofta utsätts för homofobi och diskriminering på arbetsplatsen på flera 
olika sätt: direkt diskriminering, trakasserier, mobbning, hån och social 
utfrysning.  

Många arbetsplatser anses inte ”säkra” för HBT-personal. Även om uppgifterna 
varierar beroende på det nationella sammanhanget visar studier och 
fältintervjuer att majoriteten av HBT-personer i allmänhet är ovilliga att avslöja 
sin sexuella läggning på arbetsplatsen.  

Tidigare negativa erfarenheter, rädsla för diskriminering, rädsla för att förlora 
jobbet och kvaliteten i arbetsmiljön bidrar till HBT-personernas beslut om sin 
öppenhet, och det finns belägg för att en hemlighållen sexuell läggning 
påverkar HBT-anställdas hälsa och välmående negativt. 

Förekomsten av jämställdhets- och mångfaldsplaner på arbetsplatsen och 
ledningens centrala betydelse för att genomföra dem avgör om HBT-personer 
upplever sin arbetsmiljö som trygg och inkluderande. Beläggen visar att en 
effektiv tillämpning av likabehandlingslagstiftning gör det möjligt för HBT-
personer att lämna in formella klagomål i fall av diskriminering.  

Utbildning 

Incidenter med mobbning och trakasserier av HBT-personer rapporteras från 
utbildningssammanhang i hela EU. Verbal homofobi och transfobi är mycket 
vanligt, och ordet ”bög” används allmänt på ett nedsättande sätt. 
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Mobbning och trakasserier får stora konsekvenser för HBT-ungdomar, och det 
påverkar deras skolresultat och välmående. Den här typen av erfarenheter kan 
leda till marginalisering i samhället, dålig hälsa eller att man slutar skolan i 
förtid. Befintlig forskning och intervjuer med icke-statliga HBT-organisationer 
visar att skolmyndigheter i hela EU inte uppmärksammar homofobi och 
HBT-mobbning särskilt mycket. Forskningen visar också att lärare saknar 
medvetenhet, motivation, färdigheter och verktyg för att upptäcka och hantera 
den här typen av problem.  

Bristen på erkännande, representation och positiva HBT-förebilder inom 
utbildningen i majoriteten av EU-medlemsstaterna är ett annat problem som de 
icke-statliga organisationerna tar upp, eftersom detta bidrar till en bristande 
medvetenhet, känslighet och förståelse, vilket i sin tur bidrar till HBT-
studenternas sociala isolering. Lärare är sällan utbildade för, beredda eller 
villiga att diskutera frågan om sexuell identitet och läggning. 

Hälso- och sjukvård 

Vissa forskningsresultat visar att HBT-personer upplever diskriminering i 
hälso- och sjukvården. De negativa upplevelserna handlar t.ex. om att deras 
sexuella läggning kallas för en avvikelse eller en sjukdom. Det är emellertid 
svårt att avgöra den verkliga omfattningen av diskriminering mot HBT-
personer inom hälso- och sjukvården eftersom de tenderar att dölja sin sexuella 
läggning.  

Studier och fältintervjuer visar både positiva och negativa reaktioner från 
vårdpersonal när en HBT-person uppger sin sexuella läggning eller 
könsidentitet. Negativa attityder gentemot HBT-personer eller den upplevda 
risken för att möta sådana attityder kan innebära att vissa HBT-personer 
undviker att söka vård.  

Dessutom är HBT-personers allmänna hälsoläge mycket oroväckande. Befintlig 
forskning visar på en korrelation mellan homofobi, transfobi, trakasserier eller 
marginalisering och en generellt sett sämre mental och fysisk hälsa hos HBT-
personer. De icke-statliga HBT-organisationer och offentliga myndigheter som 
intervjuades rapporterade en högre andel dålig mental hälsa, självmord och 
missbruksproblem hos HBT-personer.  

Slutligen medför det faktum att samkönade partner inte erkänns som ”närmast 
anhörig” svårigheter i fråga om tillgång till information och möjlighet att fatta 
beslut om en partners hälsa och vård och även problem vid sjukhusbesök. 

Religiösa institutioner  

Religiösa institutioners reaktioner på HBT-personer och deras rättigheter 
varierar avsevärt. Inom flera medlemsstater deltar kyrkliga företrädare aktivt i 
politiska debatter om HBT-rättigheter och arbetar ofta för att mobilisera och 
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lobba mot att sådana rättigheter införs. I vissa fall har religiösa grupper också 
drivit kampanjer mot HBT-evenemang. Som arbetsgivare har religiösa 
institutioner ibland utnyttjat möjligheter att göra undantag från 
antidiskrimineringslagar i fråga om HBT-anställda. 

Å andra sidan finns det också exempel på religiösa institutioner och 
organisationer som har sträckt ut en hand till HBT-personer.  

Idrott  

Homofobi uppträder även inom idrottssammanhang, och det verkar finnas stora 
svårigheter förknippade med att öppet vara HBT-person inom idrotten. 
Homofobin tar sig uttryck på olika sätt, både inom supporterkulturen och bland 
idrottsutövarna och när homofobiskt språk används för att förlöjliga 
motståndare eller domare.  

En viktig upptäckt ifråga om idrott är den stora bristen på synlighet för HBT. 
HBT-personer upplevs ha små möjligheter att ”komma ut” inom idrotten på 
grund av risken för trakasserier, homofobi eller avståndstagande från 
klubbkamrater. 

Icke-statliga HBT-organisationer i Spanien och Förenade kungariket 
konstaterar att idrottsföreningar endast i begränsad grad vill ta upp homofobi på 
antidiskrimineringsdagordningen, särskilt jämfört med insatserna för att 
bekämpa idrottsrasismen. 

Medier  

Incidenter med homofobiska uttryck förekommer fortfarande i medierna i vissa 
medlemsstater, samtidigt som homosexualitet fortfarande är tabubelagt i olika 
grad. Inom hela EU saknas det synlighet i medierna för HBT-personer, även 
om homosexuella män är mer synliga än homosexuella kvinnor eller 
transpersoner.  

HBT-personer beskrivs i form av olika stereotyper i medierna. Användningen 
av halverotiska illustrationer i artiklar som behandlar ämnen som är mycket 
viktiga för HBT-personer bidrar till fördomarna och förstärker tron att sexuell 
läggning endast handlar om sexuella aktiviteter och preferenser. Journalister i 
hela EU skulle ha nytta av en bättre förståelse av HBT-frågorna för att kunna 
rapportera på ett representativt och balanserat sätt.  

Det finns emellertid också tecken på att förhållandena sakta förändras, och i 
vissa undersökningar noteras redan nu en ökning i hela EU av beskrivningar i 
medierna som visar en mer nyanserad och välinformerad bild av HBT-personer 
och HBT-frågor. 

Asyl 

 13 

Öve
rsä

ttn
ing

 in
te 

ve
rifi

era
t



Även om alla medlemsstater erkänner förföljelse på grund av sexuell läggning 
och könsidentitet som ett giltigt asylskäl är förfarandena för att söka asyl 
fortfarande oklara i många medlemsstater.  

HBT-personer möter särskilda svårigheter i asylprocessen eftersom det kan vara 
svårt att öppet lämna ut intim, sexuell eller tabubelagd information till 
offentliga myndigheter. Dessutom tar personal och intervjutekniker ofta inte 
hänsyn till denna svårighet. Myndigheternas kunskaper om villkoren för HBT-
personer i ursprungsländerna – som ligger till grund för besluten om 
flyktingstatus – är ofta mycket knapphändiga. 

Flera asylsökande HBT-personer har antingen fått avslag på grund av att deras 
påstående om sin homosexuella läggning inte ansågs vara trovärdigt eller för att 
de förväntades kunna leva ”privat” som homosexuella i sitt hemland (dvs. 
stanna kvar i garderoben).  

Asylsökande HBT-personer i förvarsenheter saknar information och kan 
uppleva social isolering och övergrepp på grund av sin sexuella läggning eller 
könsidentitet. 

Diskriminering på flera grunder  

HBT-personer är en heterogen grupp som kan riskera att diskrimineras på två 
eller fler grunder. Diskriminering och utestängning kan förvärras av att man är 
funktionshindrad, äldre eller tillhör en etnisk eller religiös minoritet, utöver sin 
HBT-identitet.  

Etniska minoriteter riskerar att diskrimineras på grund av sexuell läggning eller 
könsidentitet inom sin etniska minoritetsgrupp och diskrimineras på grund av 
ras eller etnisk bakgrund inom HBT-gemenskapen.  

Funktionshindrade HBT-personer kan uppleva en ”avsexualisering” från bland 
annat vårdgivare och medlemmar inom HBT-gemenskapen. Dessutom utgör 
otillgängliga HBT-tillhåll, barer och mötesplatser fysiska hinder för 
funktionshindrade HBT-personer som försöker delta i HBT-gemenskapen. 

Vissa HBT-personer på vårdinrättningar och äldreboenden blir socialt isolerade 
och bedömda enligt stereotyper av personal och andra vårdtagare.  

Transpersoner  

Med transpersoner avses dem som har en annan könsidentitet än det kön de 
föddes med och dem som vill uttrycka sin könsidentitet på ett annat sätt än det 
kön de föddes med. Det omfattar också personer som inte följer 
förväntningarna på den könsroll som de tilldelats vid födseln, oavsett om detta 
sker genom klädval, accessoarer, smink eller kroppsmodifiering. Här ingår 
bland många andra transgenderister, transsexuella, transvestiter och 
crossdressers.  
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Transpersoner möter transfobi och diskriminering på grund av sin könsidentitet 
och sitt könsuttryck och inte nödvändigtvis på grund av sin sexuella läggning. 
Transpersoner kan vara heterosexuella, homosexuella eller bisexuella.  

Diskriminering mot transpersoner förekommer inom alla områden som 
undersökts inför den här rapporten, och de är särskilt utsatta för hatbrott och 
hatpropaganda. Diskrimineringen inom sjuk- och hälsovård och sysselsättning 
är mer uttalad. Undersökningar visar att transpersoner möter mer negativa 
attityder än homosexuella eller bisexuella personer. 
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Yttranden 
I enlighet med artikel 4.1 d i rådets förordning (EG) nr 168/2007 har 
Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter i uppgift att utarbeta 
yttranden för EU:s institutioner och medlemsstater. Mot bakgrund av 
slutsatserna i denna analys utfärdar byrån följande yttranden i tillägg till dem 
som redovisas i den rättsliga analysen. 

1. FRA välkomnar Europeiska kommissionens förslag av den 2 juli 2008 till 
rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer 
oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning (2). Genom detta nya direktiv skulle tillämpningsområdet utökas för 
den nuvarande EU-lagstiftningen som förbjuder diskriminering på de tidigare 
nämnda grunderna, men endast inom områdena anställning, förvärvsarbete och 
yrkesutbildning. Byrån anser att ändringsförslagen i Europaparlamentets 
förslag till betänkande av den 14 januari 2009 förbättrar kommissionens förslag 
ytterligare (3). 

Stärka genomförandet av antidiskrimineringslagstiftningen 

2. Europeiska kommissionens informationskampanj ”För mångfald. Mot 
diskriminering” som inleddes 2003 bör stärkas ytterligare och knytas till 
relevanta statliga och samhälleliga verksamheter i medlemsstaterna. 

3. Europeiska kommissionen bör överväga att intensifiera sina insatser för att 
effektivt sprida mallar för goda metoder till medlemsstaterna när det gäller 
tillämpningen av EU:s antidiskrimineringslagstiftning, särskilt via Equinet, det 
europeiska nätverket för nationella jämställdhetsorgan. 

4. De medlemsstater som ännu inte har gjort det uppmanas att överväga att 
utöka befintliga jämställdhetsorgans verksamhetsområde till att omfatta 
diskriminering på grund av sexuell läggning och att anslå tillräckliga resurser 
för att kunna erbjuda rättsligt och psykosocialt stöd till diskrimineringsoffer. 

(2) Förslag till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer 
oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning 
{SEK(2008) 2180} {SEK(2008) 2181} /* KOM/2008/0426 slutlig – CNS 2008/0140 
*/tillgänglig på http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0426:EN:HTML 
(20.01.2009). 

(3) Europaparlamentet, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes 
frågor, 2008/0140(CNS). 

 14.1.2009, förslag till betänkande om förslaget till rådets direktiv om likabehandling av 
personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, finns 
på 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&language=E
N&reference=PE418.014 (20.1.2009).  
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5. Medlemsstaterna uppmuntras att utveckla eller stärka befintliga 
informationskampanjer i HBT-frågor. HBT-organisationer skulle kunna delta i 
planeringen och genomförandet av sådana projekt och på så sätt skapa starka 
partnerskap som omfattar flera organ. 

6. Medlemsstaterna uppmuntras att utveckla eller stärka befintliga 
informations- och utbildningsinitiativ som är särskilt riktade till offentliga 
tjänstemän på alla myndighetsnivåer när det gäller HBT-frågor och vilka 
principer och skyldigheter som finns i fråga om likabehandling och icke-
diskriminering i enlighet med nationell lagstiftning, EU-lagstiftning och 
internationella instrument för mänskliga rättigheter (inklusive rättspraxis i EG-
domstolen och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna) och att 
låta HBT-organisationer delta i planeringen och genomförandet av dessa 
åtgärder. 

7. Medlemsstaterna uppmanas att genomföra ”mångfaldsrevisioner” och att 
utveckla likabehandlings- och mångfaldsplaner för samtliga 
diskrimineringsgrunder på alla nivåer i sina offentliga förvaltningar och att 
fungera som en förebild för andra arbetsgivare. 

Bekämpa hatbrott 

8. Medlemsstaterna bör överväga att utveckla enkla och inkluderande operativa 
definitioner av hatbrott som kan användas av allmänheten när de anmäler 
sådana brott och av polisen när de registrerar dem. De bör också införa 
effektiva verktyg för att underlätta rapporteringen, t.ex. blanketter för 
självrapportering och möjligheter för tredje part att rapportera, så att 
allmänheten kan anmäla hatbrott på andra platser än på polisstationen. 

9. Medlemsstaterna bör vidta konkreta åtgärder för att öka medvetenheten om 
HBT-frågor hos brottsbekämpande myndigheter och att erbjuda poliser lämplig 
utbildning i att hantera hatbrottsincidenter effektivt, framför allt när det gäller 
stöd till offret och en systematisk dokumentation av incidenter. Här går det att 
dra stor nytta av det omfattande arbete som Organisationen för säkerhet och 
samarbete i Europa (OSSE) har utfört och av den handbok om övervakning och 
rapportering av homofobiska och transfobiska händelser som har utarbetats av 
den europeiska avdelningen inom den internationella sammanslutningen för 
lesbiska och homosexuella (ILGA-Europe). 

10. Medlemsstaterna bör se till att poliser utreder homofobiska brott enligt 
samma höga standarder som andra typer av brottslighet. Ett närmare samarbete, 
t.ex. genom organöverskridande partnerskap som aktivt involverar HBT-
organisationer, särskilt när det gäller stöd till offer, skulle underlätta 
polisarbetet genom att bygga upp det förtroende som krävs för att förbättra 
rapporteringen av homofobiska brott.  

Skydda rätten till mötesfrihet 
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11. Medlemsstaterna, särskilt lokala och regionala myndigheter, bör underlätta 
HBT-organisationens arbete för att arrangera stora evenemang, t.ex. Pride, som 
ökar allmänhetens medvetenhet om HBT-frågor och stärker HBT-personer, 
särskilt i de fall då dessa organisationer inte får något finansiellt eller annat 
statligt stöd, genom att tillhandahålla resurser och skydd mot homofobiska 
motdemonstrationer.  

12. Medlemsstaterna, särskilt lokala och regionala myndigheter, bör i detta 
sammanhang beakta rekommendation nr 211 (2007) från Europarådets 
kommunalkongress (4) om mötes- och yttrandefrihet för homosexuella, 
bisexuella och transpersoner, där det bland annat krävs att de (kommande) 
riktlinjer för frihet att delta i fredliga sammankomster som har utarbetats av 
expertpanelen om mötesfrihet från OSSE och kontoret för demokratiska 
institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR) ska tillämpas, samtliga fall av 
våld och hatpropaganda under HBT-relaterade evenemang ska utredas 
grundligt, positiva åtgärder ska vidtas i enlighet med kraven från Europeiska 
domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) för att garantera 
den faktiska mötes- och yttrandefriheten på statlig, lokal och regional nivå, 
samt att det ska genomföras samråd med HBT-grupper när man reviderar 
rättsliga åtgärder som inskränker yttrande- eller mötesfriheten. 

Förbättra asylförfaranden och villkor 

13. Medlemsstaterna bör utveckla konkreta kriterier och riktlinjer för 
behandlingen av asylsökande HBT-personer och för hanteringen av frågor om 
sexuell läggning och könsidentitet i ansökningsförfarandena. Här skulle 
myndigheterna kunna stödja sig på riktlinjerna i UNHCR:s Guidance Note on 
Refugee Claims Relating to Sexual Orientation and Gender Identity (5) 
[vägledande not om flyktingars påståenden i fråga om sexuell läggning och 
könsidentitet] som offentliggjordes den 21 november 2008. 

14. Medlemsstaterna bör se till att tjänstemän som arbetar med HBT-personer 
som är invandrare eller asylsökande är medvetna om frågorna i samband med 
sexuell läggning och könsidentitet och har lämplig utbildning för att möta dessa 
personer.  

15. Medlemsstaterna bör särskilt uppmärksamma de särskilda behoven och 
problemen för HBT-personer som befinner sig i förvarsenheter. 

Säkerställa likabehandling på arbetsmarknaden 

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

(5) FN:s flyktingkommissariat, UNHCR Guidance Note on Refugee Claims Relating to Sexual 
Orientation and Gender Identity, 21 november 2008, tillgänglig på 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/48abd5660.html (5.2.2009). 

 18 

                                                      

Öve
rsä

ttn
ing

 in
te 

ve
rifi

era
t

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1099699&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1099699&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
http://www.unhcr.org/refworld/docid/48abd5660.html


16. Arbetsmarknadens parter bör göra det lättare för HBT-personer att delta 
aktivt i deras organisationer och uppmuntra arbetsgivare inom såväl offentlig 
som privat sektor att anta och genomföra mångfalds- och likabehandlingsplaner 
på arbetsplatsen. 

Säkerställa likabehandling inom hälso- och sjukvården 

17. Medlemsstaterna bör uppmuntra de behöriga organisationerna och 
institutionerna att införa ett HBT-perspektiv i de nationella 
hälsoundersökningarna. 

18. Medlemsstaterna bör tillsammans med företrädare för vårdpersonal och 
HBT-organisationer undersöka läget i fråga om tillgång till hälso- och sjukvård 
och de särskilda problem som HBT-personer möter, särskilt när det gäller deras 
möjlighet att få status som ”närmast anhörig”. I detta avseende skulle sådana 
organisationsövergripande partnerskap kunna underlätta utvecklingen av en 
riktad politik för att erbjuda hälsovård av hög kvalitet som uppfyller HBT-
personers särskilda behov.  

19. Medlemsstaterna bör också se till att vårdgivare informerar och utbildar sin 
medicinska och icke-medicinska personal i etik- och mångfaldsfrågor för att 
öka deras medvetenhet om HBT-frågor och förbättra de tjänster som erbjuds 
HBT-personer. 

20. Medlemsstaterna bör se till att alla rättigheter till informerat samtycke 
uppfylls när det gäller ingrepp på intersexuella barn. Läkarsällskap bör se till 
att deras medlemmar har aktuella kunskaper om trender i etik, terapi och vård 
för intersexuella personer. 

21. Medlemsstaterna uppmanas att ta hänsyn till situationen och de specifika 
problemen för äldre HBT-personer i samband med verksamhet och politik för 
att förbättra livskvaliteten för äldre. 

Säkerställa likabehandling och deltagande inom idrotten 

22. Medlemsstaterna uppmuntras att arbeta med idrottsorganisationer och 
fanklubbar för att bekämpa homofobiska incidenter och hatpropaganda i 
idrottssammanhang, stödja dem i utvecklingen av informationskampanjer och 
tillämpa nolltolerans mot hatincidenter. 

23. Idrottsorganisationer och -institutioner bör överväga att ta fram 
informationsprogram om HBT-frågor för anställda, tränare och idrottsutövare. 
Dessutom bör de utveckla en policy för mångfald och framför allt för 
trakasserier i samband med sexuell läggning och könsidentitet. 

24. Idrottsorganisationer och -institutioner bör vidta de åtgärder som krävs för 
att HBT-personer som är idrottsutövare och tränare tryggt ska kunna vara 
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öppna med sin sexuella identitet om de väljer att vara det, utan rädsla för 
negativa följder. 

25. Idrottsorganisationer och -institutioner bör se till att tränares eller 
idrottsutövares sexuella läggning eller könsidentitet inte spelar in när man 
avgör om de ska få vara med i ett lag, anställning som tränare eller 
idrottsutmärkelser. 

Förbättra medierapporteringen 

26. Medierna uppmuntras att införa hänvisningar till HBT-personer och HBT-
frågor i sina verksamhets-/uppförandekoder och att erbjuda formell och 
informell mångfaldsutbildning till journalister för att öka medvetenheten om 
HBT-frågor och undvika hatpropaganda. Här kan man få god vägledning av 
Europarådets handbok om hatpropaganda (6) som kom ut nyligen. 

Säkerställa likabehandling och deltagande inom utbildningen 

27. Europeiska kommissionen bör överväga att tillämpa den öppna 
samordningsmetoden för att underlätta utbytet av goda metoder i fråga om 
strategier och politik för att hantera andelen unga HBT-personer som hoppar av 
skolan och som marginaliseras i samhället till följd av mobbning, 
diskriminering och utestängning.  

28. Europeiska kommissionen bör också överväga att tillämpa den öppna 
samordningsmetoden för att underlätta ett utbyte av de metoder och den politik 
som har utvecklats av medlemsstater som har infört särskilda HBT-strategier på 
utbildningsområdet, som Irland, Sverige och Förenade kungariket. 

29. Medlemsstaterna bör se till att skolorna kan erbjuda trygghet, stöd och 
bekräftelse till unga HBT-personer och bekämpa stigmatisering och 
marginalisering av homosexualitet och olika könsidentiteter. Skolmyndigheter 
bör införa konkreta antimobbningsprogram där det tydligt anges att 
homofobiska skällsord, mobbning och trakasserier inte kommer att accepteras. 
Skolmyndigheterna bör också ge tillgång till stödmekanismer och information 
till ungdomar som identifierar sig som HBT-personer. 

30. Medlemsstaterna bör se till att läroplanerna inte hoppar över frågor som 
berör sexuell läggning och att HBT-personer framställs med respekt och 
värdighet i enlighet med EU:s grundläggande värderingar om likabehandling, 
icke-diskriminering och respekt för mångfald. Här bör skolmyndigheterna 
vidareutveckla sina formella och informella utbildningsinslag om mänskliga 
rättigheter med vägledning av Europarådets handbok för utbildning i mänskliga 
rättigheter, Compass. 

(6)  Anne Weber (2009), Manuel sur le discourse de haine [handbok om hatets språk], 
Europarådet. 
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Förbättra kunskapen genom forskning och datainsamling  

31. Europeiska kommissionen uppmuntras att främja ökad forskning om HBT-
frågor inom ramen för sitt sjunde ramprogram för forskning och teknisk 
utveckling (2007–2013) genom programmet för samhällsvetenskap och 
humaniora och att överväga att utveckla ett särskilt område för HBT-inriktad 
forskning inom det åttonde ramprogrammet (2014–2020) genom programmet 
för samhällsvetenskap och humaniora. Det bör påpekas att eftersom HBT-
forskning kan vara ”blind” för transfrågor är det viktigt att inte förbigå 
transspecifika problem (t.ex. erkännande av kön). 

32. Medlemsstaterna bör uppmuntra och finansiera tillräckligt kvalitativ och 
kvantitativ forskning om diskriminering på grund av sexuell läggning, 
könsidentitet och könsuttryck inom alla livsområden och om omfattningen av, 
egenskaperna hos, orsakerna till och konsekvenserna av homofobi och 
transfobi. 
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Inledning 
 

 

Vladimír Špidla, kommissionsledamot med ansvar för sysselsättning, 
socialpolitik och lika möjligheter (7). 

 

 

Thomas Hammarberg, Europarådets kommissarie för mänskliga 
rättigheter (8). 

Insamlingen av objektiva och tillförlitliga data om homofobi, transfobi och 
diskriminering är avgörande för att kunna förstå och skydda HBT-personers 
rättigheter. För första gången i EU har data och uppgifter samlats in och 
analyserats från flera forskningsresultat om HBT-frågor med utgångspunkt i en 
litteraturgenomgång, frågeformulär och landrapporter (9) som har genomförts 
av nationella forskare, genom intervjuer med nationella jämställdhetsorgan, 

(7) Kommissionsledamot Vladimír Špidlas anförande vid den internationella konferensen om 
HBT-rättigheter i Montreal. Finns att läsa på http://www.ilga-
europe.org/Europe/News/International-Conference-on-LGBT-Rights-Montreal/Speech-by-
Commissioner-Vladimir-Spidla-at-the-international-conference-on-LGBT-rights-in-Montreal 
(4.1.2009). 

(8) Viewpoint 2008 finns på http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/080514_en.asp 
(14.8.2008). 

(9) Landrapporterna som har beställts av det danska institutet för mänskliga rättigheter (IMR) och 
COWI offentliggörs av FRA för att främja öppenheten. Tolkningar och åsikter är författarnas 
och avspeglar inte nödvändigtvis FRA:s ståndpunkter eller åsikter. 

”Ibland sägs det att skyddet av homosexuellas, bisexuellas och 
transpersoners rättigheter innebär att man inför nya rättigheter. 
Det är en missuppfattning. I den allmänna förklaringen om de 
mänskliga rättigheterna och de ingångna konventionerna fastställs 
att de mänskliga rättigheterna gäller för alla och att ingen får 
uteslutas.” 

”Respekten för människors rättigheter oberoende av deras 
sexuella läggning är ett av de viktigaste kriterierna för respekt för 
mänskliga rättigheter i stort … framför allt är det nödvändigt att 
fortsätta att bekämpa stereotyper och fördomar på alla sätt som 
går. Homofobi är en fördom som jag anser vara särskilt 
motbjudande och oberättigad.” 
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icke-statliga organisationer i samtliga 27 medlemsstater och resultaten av två 
rundabordsmöten med sakkunniga från det civila HBT-samhället. 

Huvuddelen av den här rapporten är tematiskt indelad efter följande specifika 
och ämnesöverskridande teman:  

• Attityder till HBT-personer 

• Hatbrott och hatpropaganda 

• Mötesfrihet 

• Arbetsmarknad 

• Utbildning 

• Hälsa 

• Religiösa institutioner 

• Idrott 

• Medier 

• Asyl 

• Diskriminering på flera grunder 

 
Transfobi och diskriminering på grund av könsidentitet och könsuttryck är 
integrerade i hela rapporten, och särskilda frågor diskuteras i ett separat avsnitt.  

Varje avsnitt består av uppgifter och information från intervjuer med 
intressenter (icke-statliga HBT-organisationer, offentliga myndigheter och 
nationella jämställdhetsorgan), frågeformulär och landrapporter som har 
utarbetats av nationella forskare, samt annan befintlig forskning och andra 
befintliga uppgifter. I bilaga 1 återfinns en förteckning över de nationella 
forskarna. 

I varje avsnitt lyfts de viktigaste frågorna fram med exempel från studier, 
undersökningar, officiella siffror eller enskilda fall från olika medlemsstater 
som kan illustrera allmänna tendenser och villkor för HBT-personer i enskilda 
medlemsstater och i hela EU. 

I rapporten beskrivs de centrala samhällsaspekterna på läget i fråga om 
rättigheter och skydd mot diskriminering och huruvida och på vilka sätt HBT-
personer upplever homofobi, transfobi och diskriminering samt hur detta 
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påverkar deras liv. Denna rapport kompletterar den omfattande analys av 
rättsläget som har offentliggjorts tidigare (10). Sammantaget tillhandahåller 
dessa rapporter det underlag som FRA behöver för att utarbeta sina yttranden 
om hur de identifierade problemen bör lösas.  

Term- och begreppsförklaringar 
FRA utför sitt arbete om diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt 
ursprung, religion eller livsåskådning, funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning och om diskriminering mot personer som tillhör minoriteter och 
någon kombination av dessa grunder (diskriminering på flera grunder) på 
grundval av EU:s och det internationella samfundets normer för att bekämpa 
diskriminering, främja likabehandling och garantera grundläggande rättigheter. 
Dessa normer omfattar definitioner, termer och begrepp som utgör en ram för 
FRA:s datainsamlingsmetod och -analys.  

Diskriminering (11) anses förekomma när en person eller grupp behandlas 
mindre förmånligt än andra på olika grunder, däribland sexuell läggning (direkt 
diskriminering), eller när en skenbart neutral bestämmelse särskilt missgynnar 
en grupp av personer på samma diskrimineringsgrunder, om inte bestämmelsen 
objektivt kan motiveras (indirekt diskriminering) (12). Trakasserier ska anses 
vara diskriminering när ett oönskat beteende som har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna syftar till eller leder till att en persons värdighet 
kränks och att en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller kränkande 
stämning skapas. Trakasserier kan bestå i en enskild händelse eller flera 
händelser under en tidsperiod. De kan ta sig många olika uttryck, som hot eller 
förolämpningar, oönskade kommentarer eller skämt om sexuell läggning, 
könsidentitet eller könsuttryck (13). 

Med hatbrott mot HBT-personer avses alla brott, inklusive brott mot personer 
eller egendom, där offret, lokalerna eller föremålet för brottet valdes ut på grund 
av deras verkliga eller förmodade samband med, stöd för eller medlemskap i en 
HBT-grupp (14). 

Med hatincident avses alla incidenter, angrepp eller handlingar – oavsett om de 
definieras som brottsliga i den nationella lagstiftningen eller ej – mot personer 

(10) Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (2008), Homofobi och diskriminering 
på grund av sexuell läggning i EU:s medlemsstater: Del 1 – analys av rättsläget, FRA 2008. 

(11 ) Definition av diskriminering – direkt och indirekt – i enlighet med ramdirektivet om 
diskriminering: rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en 
allmän ram för likabehandling. 

(12) Se http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/faq/faq1_en.htm (12.8.2008). 
(13) Se http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/faq/faq1_en.htm (12.8.2008). 
(14) Definition baserad på OSSE/ODIHR (2008), Hate Crimes in the OSCE Region – Incidents 

and Responses. Annual Report for 2007. OSSE/ODIHR:s definition tillämpas också av 
Europarådet. 
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eller egendom där offer, lokaler eller ett mål har valts ut på grund av ett verkligt 
eller förmodat samband med, stöd för eller medlemskap i en HBT-grupp. 
Begreppet omfattar en rad uttryck för intolerans, från mindre incidenter på 
grund av fördomar till brottsliga handlingar (15). 

Med hatpropaganda avses offentliga uttryck som sprider, framkallar, främjar 
eller försvarar hat mot, diskriminering av eller fientlighet mot minoriteter – 
t.ex. uttalanden av politiska eller religiösa ledare i pressen eller på Internet. Det 
finns ingen allmänt erkänd definition. I 1997 års rekommendation från 
Europarådets ministerkommitté (16) anges att begreppet ska omfatta alla typer 
av yttranden som sprider, framkallar, främjar eller rättfärdigar rashat, 
främlingsfientlighet, antisemitism eller andra former av hat baserade på 
intolerans, däribland intolerans uttryckt genom aggressiv nationalism och 
etnocentrism, diskriminering av och fientlighet mot minoriteter, invandrare och 
människor med invandrarbakgrund. I sin rättspraxis har Europadomstolen utan 
att fastställa någon exakt definition använt detta begrepp för yttranden som 
sprider, framkallar, främjar eller rättfärdigar hat på grund av intolerans, 
däribland religiös intolerans. I november 2008 gav Europarådets 
ministerkommitté ut en handbok om hatpropaganda (17) där det påpekas att 
homofobisk propaganda också faller under det som kan betraktas som 
hatpropaganda, även om Europadomstolen ännu inte har behandlat denna 
aspekt. 

I rapporten används även vissa begrepp som ännu inte har definierats inom EU 
eller i internationella standardiseringsinstrument, och som inte har något 
rättsligt värde:  

Med sexuell läggning avses alla personers förmåga att hysa djupa känslor, 
ömhet och sexuell attraktion för, samt ha intima och sexuella förbindelser med 
personer av ett annat kön, samma kön eller mer än ett kön (18). 

Homosexualitet och bisexualitet omfattas ofta – tillsammans med 
transpersoner – akademiskt och politiskt av de övergripande begreppen HBT-
människor eller HBT-personer, dvs. homosexuella, bisexuella och 
transpersoner. Detta är en heterogen grupp som ofta buntas ihop under HBT-
rubriken på sociala och politiska arenor samt på lokal och internationell nivå. 

(15) Definition baserad på OSSE/ODIHR (2008), Hate Crimes in the OSCE Region – Incidents 
and Responses. Annual Report for 2007. 

(16) Baserad på definitionen i Europarådets ministerkommittés rekommendation till 
medlemsstaterna nr R(97)20 om hatpropaganda. 

(17) Mer information finns på 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=PR799(2008)&Language=lanEnglish&Ver=original&Sit
e=DC&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BA
CE (3.2.2009). 

(18 ) Yogyakartaprinciperna om tillämpning av internationell humanitär rätt i förbindelse med 
sexuell läggning och könsidentitet, finns att läsa på 
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.htm (22.11.2008). 
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Med transsexuella avses personer som föredrar ett annat kön än det som 
registrerades för dem vid födseln och som känner ett behov av att göra fysiska 
ändringar av sin kropp, t.ex. genom hormonbehandling och/eller kirurgi. 

Med transpersoner avses personer som har en annan könsidentitet än det kön 
som registrerades för dem vid födseln och personer som vill uttrycka sin 
könsidentitet på ett annat sätt än det kön som registrerades för dem vid födseln. 
Detta omfattar personer som känner att de måste eller föredrar eller väljer att 
framställa sig själva på ett annat sätt än vad som förväntas av den könsroll som 
de tilldelats vid födseln, antingen genom klädval, accessoarer, kosmetika eller 
genom kroppsliga förändringar. Detta omfattar bland många andra 
transpersoner, transsexuella, transvestiter och crossdressers (19). 

Med crossdresser/transvestit avses personer som regelbundet, men inte alltid, 
klär sig i kläder som vanligtvis förknippas med det motsatta könet än deras 
födelsekön.  

Könsuttryck kan definieras som det sätt som varje människa uttrycker sig sett 
ur ett könsperspektiv – dvs. hur alla människor uttrycker sig inom ramen för de 
möjligheter som könsspektrumet erbjuder – maskulinitet, femininitet, 
androgynitet osv. (20). Könsuttryck handlar om de synliga aspekterna (som 
utseende, kläder, tal och beteende) av en persons könsidentitet (21). I denna 
rapport avser könsuttryck främst de personer som överskrider den traditionella 
biopolära könsgränsen – t.ex. män som har en manlig könsidentitet men som 
uttrycker sin femininitet genom att vid olika tillfällen klä sig i kvinnokläder och 
använda ett feminint kroppsspråk och rolluttryck (22). 

Med könsidentitet avses varje människas djupt kända interna och individuella 
könserfarenhet som inte nödvändigtvis motsvarar det kön som har registrerats 
för personen vid födseln, inklusive den personliga upplevelsen av kroppen 
(vilket kan omfatta – frivillig – ändring av kroppens utseende eller funktion 
genom medicinsk eller kirurgisk behandling, eller med andra metoder) och 
andra könsuttryck, däribland kläder, tal och manér (23). Könsidentitet är inte 

(19) Definition baserad på Transgender Europe som finns på 
http://www.transgendereurope.org/viewpage.php?page_id=8 (20.9.2008). 

 Ordet transgenderism förekommer också i den här rapporten. Med detta avses att man har en 
transidentitet eller ett transuttryck. 

(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, 
http://www.gillfoundation.org/usr_doc/2008Gender_Expression_Toolkit.pdf (17.12.08). 

(22) Mustola, K. ”Outline results of a questionnaire targeted at gender minorities” i J. Lehtonen 
och K. Mustola ”Straight people don’t tell, do they ...?”: Negotiating the boundaries of 
sexuality and gender at work, Arbets- och näringsbyrån, Finland 2004. 

(23) Yogyakartaprinciperna om tillämpning av internationell humanitär rätt i förbindelse med 
sexuell läggning och könsidentitet, finns att läsa på 
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.htm (22.11.2008). 

 26 

                                                      

Öve
rsä

ttn
ing

 in
te 

ve
rifi

era
t

http://www.transgendereurope.org/viewpage.php?page_id=8
http://www.iglhrc.org/files/iglhrc/program_docs/GEHR%20E.doc
http://www.gillfoundation.org/usr_doc/2008Gender_Expression_Toolkit.pdf
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.htm


samma sak som sexuell läggning, och transpersoner kan identifiera sig som 
heterosexuella, bisexuella eller homosexuella. Transfrågor måste därför 
betraktas som könsfrågor, inte som en fråga om sexuell läggning. 

Heteronormativitet är det som gör att heterosexualitet verkar följdriktigt, 
naturligt och privilegierat. Det omfattar antagandet att alla ”naturligt” är 
heterosexuella och att heterosexualiteten är det ideala och överlägset 
homosexualitet eller bisexualitet (24). 

Heterosexism kan definieras som diskriminering som gynnar heterosexuella 
och missgynnar homosexuella personer med utgångspunkt i antagandet att 
heterosexualitet är den enda ”normala” livsstilen. Heterosexistisk 
diskriminering av HBT-personer kan t.ex. omfatta direkt och indirekt 
diskriminering i enlighet med EU:s antidiskrimineringsdirektiv.  

Med diskriminering på flera grunder avses diskriminering som bygger på 
flera separata grunder. Med intersektionell diskriminering avses en situation 
där flera diskrimineringsgrunder spelar in och samverkar på ett sätt som gör att 
de inte går att särskilja från varandra (25). 

Homofobi är en irrationell rädsla för eller motvilja mot homosexualitet och mot 
homosexuella och bisexuella (HB) personer baserad på fördomar (26) 

Transfobi kan beskrivas som en irrationell rädsla för könsöverskridanden eller 
beteenden som inte följer könsnormen. Det kan t.ex. handla om rädsla för eller 
motvilja mot maskulina kvinnor, feminina män, transvestiter, transgenderister, 
transsexuella eller andra som inte passar in i de befintliga könsstereotyperna 
om deras födelsekön. Användningen av ordet fobi i detta sammanhang är inte 
avsett att implicera att den transfobiska personen och/eller offret för transfobin 
lider av en störning (27). 

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

(25) Europeiska kommissionen (2007) Tackling Multiple Discrimination. Practices, policies and 
laws, tillgänglig på 
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/stud/multdis_en.pdf 
(12.9.2008). 

(26) Denna definition bygger på Europaparlamentets resolution om homofobi i Europa 
(P6_TA(2006)0018 (PE 368.248)). 

(27) Hill, D., Willoughby, B. (2005) ”The Development and Validation of the Genderism and 
Transphobia Scale”, i Sex Roles, vol. 53, nr 7–8, oktober 2005, Nederländerna: Springer. 
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Upplevd eller subjektiv diskriminering är den subjektiva känslan av att vara 
diskriminerad, vilket inte alltid behöver innebära att man är diskriminerad i 
rättslig bemärkelse (28). 

Metod  
Denna analys bygger på bakgrundsmaterial som har samlats in genom följande 
forskningsverksamheter och som i sin tur följdes upp av uppgiftskontroll och 
analys:  

Litteraturgenomgång  

Forskningen inleddes med en ingående genomgång av den relevanta 
litteraturen. Detta gjorde det lättare att utveckla riktlinjerna för fältarbetet och 
landrapporterna.  

Landrapporter  

En sociologisk lägesrapport beställdes av oberoende experter i varje 
medlemsstat, vilket gav omfattande information om sammanhanget, offentliga 
uppgifter och information om akademisk och annan forskning.  

Elektronisk intressentundersökning 

Icke-statliga HBT-organisationer, nationella jämställdhetsorgan och offentliga 
myndigheter deltog i en undersökning via elektroniska frågeformulär för att 
samla in intressenternas bedömning av den sociala situationen. Sammanlagt 
skickades 343 frågeformulär ut. Av dessa besvarades 84 fullständigt, 132 
besvarades delvis (sammanlagt 216) och 127 besvarades inte alls. Svaren ger en 
värdefull inblick i de viktigaste problemområdena för huvudintressenter i hela 
EU. 

Fältarbete 

För att komplettera de uppgifter som samlades in via landrapporterna och e-
undersökningen genomfördes djupintervjuer i hela EU med företrädare för 
icke-statliga HBT-organisationer, offentliga myndigheter och nationella 
jämställdhetsorgan.  

Rundabordssamråd  

(28) E. Olli, B.K. Olsen (red.) (2005) Towards Common Measures for Discrimination: Exploring 
possibilities for combining existing data for measuring ethnic discrimination, Institut for 
Menneskerettigheder. 
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Goda metoder och rekommendationer för att förbättra villkoren för HBT-
personer som identifierades under uppgiftsinsamlingen och fältarbetet 
diskuterades vidare med icke-statliga organisationer från hela EU vid två 
rundabordsmöten i Köpenhamn i juni 2008, vilket underlättade kunskapsutbyte 
och utveckling av synergieffekter. Rundabordsmötena gav också 
projektgruppen ytterligare information att analysera.  

Europarådet  

En annan viktig källa till relevanta uppgifter var Europarådet som informerade 
projektgruppen om rådets syn på homofobi, transfobi och diskriminering på 
grund av sexuell läggning och könsidentitet samt initiativ för att bekämpa dessa 
problem. Kommissarien för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg, 
intervjuades också.  
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DEL I: Homosexuella, bisexuella och 
transpersoner i EU  

Attityder gentemot HBT-personer 
Allmänhetens attityder gentemot HBT-personer tas upp i undersökningar som 
genomförs på europeisk eller nationell nivå som en parameter för samhällets 
värderingar. Vissa studier mäter attityderna till homosexualitet eller 
homosexuella beteenden direkt, men en annan metod för att bedöma attityden 
till homosexuella är att använda en skala för socialt avstånd, där man kan ställa 
följande typ av frågor: ”Vem skulle du vilja/inte vilja ha som granne?”  

Europeisk undersökning: homosexuella grannar 

I den senaste Eurobarometerundersökningen från 2008 (29) ställdes följande 
fråga: ”Hur skulle du själv känna dig om du fick en homosexuell granne?” 
Svaren rangordnades på en skala från 1 (mycket illa till mods) till 10 (mycket väl 
till mods). Attityderna illustreras på kartan nedan, uppdelade i fem grupper där 
den mörkaste färgen motsvarar dem som kände sig mest väl till mods och den 
ljusaste motsvarar dem som kände sig mest illa till mods: 

(29)  Eurobarometer 296 (2008), kapitel 9, finns på 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_en.pdf (24.1.2009). 
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Attityder till att ha en homosexuell granne 
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Enligt Eurobarometer sade 11 procent i EU som helhet att de skulle känna sig 
illa till mods över att ha en homosexuell granne (svar 1–3 på skalan), och 
67 procent skulle känna sig väl till mods (svar 7–10 på skalan).  

De länder där den största andelen respondenter sade att de skulle känna sig väl 
till mods över en homosexuell granne är Nederländerna och Sverige 
(91 procent), följda av Danmark, Belgien och Frankrike. 

I andra änden av skalan är Rumänien det land där den högsta andelen av 
respondenter skulle känna sig illa till mods över en homosexuell granne 
(36 procent), följt av Litauen, Lettland, Bulgarien och Ungern. 

Enligt dessa Eurobarometerresultat är män i genomsnitt mer negativa än 
kvinnor, äldre generationer mer negativa än yngre, lågutbildade mer negativa än 
högutbildade och personer med åsikter på högerkanten är mer negativa än dem 
med åsikter på vänsterkanten. 

Goda metoder: Informationskampanj. I Polen genomfördes den första 
informationskampanjen Let them see us av Campaign Against Homophobia 
2003. Trettio bilder av homosexuella par som höll varandra i handen visades i 
gallerier och på reklampelare i de största polska städerna. Kampanjen ledde till 
en het mediedebatt om HBT-frågor (30).  

Attityder till olika grupper, som HBT-personer, kan mätas inte bara genom 
inställningen till att ”ha en som granne”. Genom att utvidga en sådan här 
undersökning till en mer varierad uppsättning situationer kan man få en bättre 
bild. I Cypern genomfördes t.ex. en undersökning för ombudsmannens räkning 
där en rad olika situationer undersöktes och där det bland annat framkom att 
respondenterna skulle känna sig mer illa till mods över att homosexuella skulle 
ta hand om eller undervisa ett barn, eller vara nära släktingar, än över att ha 
homosexuella vänner eller läkare, och mindre illa till mods om den 
homosexuella personen var en kollega eller granne (31).  

Europeiska undersökningar: samkönade äktenskap och adoptioner 

Attityder till samkönade äktenskap och adoptioner är en annan indikator på 
acceptansen för HBT-personer i samhället. I Eurobarometer 2006 konstateras 
följande: 

”Undersökningen […] visar att öppenheten gentemot homosexualitet tenderar 
att vara ganska begränsad. I genomsnitt anser endast 32 procent av européerna 
att homosexuella par ska få adoptera barn i hela Europa. I 14 av de 25 
medlemsstaterna är det faktiskt mindre än en fjärdedel av allmänheten som 

(30) Se http://niechnaszobacza.queers.pl/index_en.htm (23.10.2008). 
(31) Cyprus College Research Center (2006) Attitudes and Perceptions of the Public toward 

Homosexuality, Cyprus College. 
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accepterar adoption av homosexuella par. Den allmänna opinionen tenderar att 
vara något mer tolerant när det gäller homosexuella äktenskap: 44 procent av 
EU-medborgarna håller med om att sådana äktenskap bör vara tillåtna i hela 
EU. Det bör noteras att några medlemsstater skiljer sig från genomsnittet genom 
mycket höga toleransnivåer: Nederländerna toppar listan, där 82 procent av 
respondenterna är för homosexuella äktenskap och 69 procent är för att 
homosexuella par ska få adoptera. Starkast är motståndet i Grekland, Lettland 
(båda 84 procent respektive 89 procent) och Polen (76 procent och 
89 procent).” (32) 

(32) Eurobarometer 66 (2006), s. 43–46, finns på 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf, (16.12.2008). 
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Attityder till att tillåta samkönade äktenskap i Europa (33) 
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(33) Eurobarometer 66 (2006), s. 43, finns på 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf, (16.12.2008). 
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Attityderna till homosexuella som ”grannar” och attityderna till ”samkönade 
äktenskap” i de olika medlemsstaterna enligt Eurobarometerundersökningen 
korrelerar i stor utsträckning med vilka familjeförmåner HBT-personer har rätt 
till. De mest positiva attityderna tenderar att finnas i medlemsstater med någon 
form av rättsligt erkännande av samkönade partnerskap. Detta kan tyda på att 
det finns ett samband mellan allmänhetens attityder och erkännande av 
partnerskap. Som ombudsmannen (34) i Spanien konstaterade tycks införandet 
av samkönade äktenskap ha förbättrat attityderna till HBT-personer. 

”Kulturen i landet har ändrats på ett påtagligt sätt som ett resultat av de civila 
partnerskapen. Och det här tycker jag är riktigt intressant, att den kulturella 
förändringen och den civiliserande effekt som detta har haft har omfattat 
mycket mer än den homosexuella gemenskapen. Genom att ta ställning i den 
här frågan och undanröja ett område för fördomar och diskriminering, och 
genom att göra det möjligt för människor att med stolthet visa sig som de är, 
har vi med andra ord fått en effekt som jag tror i grunden påverkar landets 
självuppfattning.” Tony Blair, Stonewall Equality Dinner den 22 mars 2007 
(Cowan 2007: s. 1) (35). 

På frågan om barnadoption konstaterade Eurobarometer att det i EU som helhet 
endast var 31 procent av respondenterna som höll med:  

”Förslaget att homosexuella par skulle få adoptera barn möts av extremt stora 
skillnader i medhåll från ett land till ett annat: det varierar från 7 procent i Polen 
och Malta till 69 procent i Nederländerna. Sverige är det enda andra land där 
(lite) mer än hälften stöder tanken att ’homosexuella par bör få adoptera barn i 
hela Europa’.” (36) 

Attityder till att tillåta homosexuella par att adoptera barn 

 

(34) Fältarbete, möte med El Defensor del Pueblo [ombudsmannen], den 13 mars 2008. 
(35) Cowan, K. (2007) British attitudes to lesbian and gay people www.stonewall.org.uk.  
 
(36) Eurobarometer 66 (2006), s. 45, finns på 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf (16.12.2008). 
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Andra nationella attitydundersökningar 

När man tittar på andra aspekter av attityder till HBT-personer visar nationella 
undersökningar att det förekommer negativa attityder till HBT-personer i olika 
sammanhang. 

I en bulgarisk undersökning (37) sade 42 procent av respondenterna att de inte 
skulle vilja ha en homosexuell vän eller kollega, och 47 procent skulle inte 
acceptera att deras barn var homosexuellt. I en brittisk undersökning (38) som 
omfattade Skottland sade hälften av respondenterna att de inte skulle tycka om 
att en släkting hade en längre relation med en transsexuell person. I en dansk 
undersökning (39) ansåg 53 procent av männen i åldern 15–24 att det inte var 
acceptabelt att ha sex med en person av samma kön, men endast 21 procent av 
de unga kvinnorna hade samma åsikt. Enligt en tysk undersökning (40) tyckte 
32 procent av respondenterna att åsynen av två homosexuella personer som 
kysser varandra är motbjudande. En litauisk undersökning (41) visade att 
47 procent av respondenterna ansåg att homosexualitet är en sjukdom och att 
homosexuella bör få medicinsk behandling, 62 procent skulle inte vilja tillhöra 
en organisation med homosexuella medlemmar, 69 procent ville inte att 
homosexuella skulle få arbeta i skolor, 50 procent ville inte att homosexuella 
skulle få arbeta som polis. En tidigare undersökning inom ramen för European 
Values Study i Grekland visade en tydlig kontrast mellan attityder hos 
respondenter i olika åldrar och med olika utbildningsnivåer. Majoriteten av 
respondenterna (58,6 procent) ansåg att homosexualitet inte kunde 
”rättfärdigas”, men denna siffra är mycket högre bland personer som är över 50 
(84,7 procent) än för personer under 30 år (44,7 procent), vilket tyder på att 
attityderna kanske gradvis håller på att ändras (42). 

Oavsett skillnaderna mellan medlemsstaterna visar undersökningarna att 
homofobi och motvilja mot HBT-personer är allmänt förekommande. En 
liknande bild får man från e-undersökningen av intressenterna: 30 procent 
ansåg att ”en minoritet” av befolkningen accepterar lesbiska kvinnor eller att 
det ”inte finns någon acceptans”. Siffran för homosexuella män är högre – 

(37) Sociological Agency Skala (2007) Attitude toward the minority groups and discriminatory 
mindsets in the Bulgarian society, sociologisk undersökning inom projektet ”From 
antidiscrimination to equal opportunities – innovative methods and effective practices”, 
kommissionen för skydd mot diskriminering, Sofia. 

(38) C. Bromley, J. Curtice, L. Given (2007) Attitudes to discrimination in Scotland: 2006, skotsk 
undersökning av samhällsattityder, Edinburgh: Scottish Government Social Research. 

(39) Sundhedsstyrelsen (2006) Ung2006. De 15-24-åriges seksualitet, Köpenhamn. 
(40) Institut für interdisziplinäre Konflikt und Gewaltforschung [IKG] (2006) ”Indikatoren des 

Syndroms Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit im Vergleich”, finns på http://www.uni-
bielefeld.de/ikg/index.htm (15.6.2006). 

(41) The Market and Opinion Research Centre 'Vilmorus Ltd.' (2006) Discrimination against 
Various Social Groups in Lithuania, Vilnius. 

(42) European Values Study (1999) finns på www.jdsurvey.net/web/evs1.htm (13.11.2008). 
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40 procent – och för bisexuella är den 38 procent, medan den är särskilt låg för 
transpersoner – 73 procent.  

Dessa resultat kommer inte som någon överraskning. Men Europarådets 
ministerkommitté manade redan 2000 till tolerans och åtgärder: 
”Homosexualitet kan fortfarande ge upphov till kraftiga kulturella reaktioner i 
vissa samhällen eller samhällssektorer, men detta är inte en giltig anledning för 
regeringar eller parlament att förbli passiva. Tvärtom visar detta endast ännu 
tydligare att det krävs arbete för att skapa större tolerans i fråga om sexuell 
läggning.” (43) 

Goda metoder: I januari 2005 inledde ILGA i Portugal en mediekampanj som 
omfattade TV, radio, tidningar och webben i samarbete med reklambyrån 
W/Portugal som bidrog med frivilligarbete. Kampanjen innehöll ömhetsbevis 
mellan homosexuella par i TV och i tryckta medier för att öka HBT-personers 
synlighet genom positiva framställningar (44). 

Europeiska kommissionens viktiga bidrag till att förbättra allmänhetens 
attityder till olika minoritetsgrupper, däribland HBT-personer, bör också lyftas 
fram. Framför allt gav utnämningen av 2007 till Europeiska året för lika 
möjligheter för alla och informationskampanjerna i samband med detta 
värdefulla bidrag till attitydförändringar. Den Europaomfattande lastbilsturnén 
som besökte städer i alla medlemsstater under 2007 och 2008 var ett av många 
tillfällen till direktkontakt med allmänheten för att öka medvetenheten om 
diskrimineringsfrågor. Europeiska kommissionen finansierade också nationella 
informationsevenemang i medlemsstaterna (45).  

De negativa attitydernas följder 

Precis som de icke-statliga HBT-organisationer som vi intervjuade under 
fältarbetet berättade för oss är en av de försvarsstrategier som används av HBT-
personer för att undvika diskriminering att hålla sig ”osynliga” i det offentliga 
livet, på jobbet eller i skolan. Som det konstateras i en slovensk 
undersökning (46) med den passande titeln The unbearable comfort of privacy 
(”privatlivets outhärdliga trygghet”): ”… homosexuella tar till mimikry för att 
anpassa sig efter heteronormativiteten i offentliga områden. Utåt omdefinierar 
de sitt partnerskap och beskriver det som ’bara vänskap’. Bara under 
omständigheter som verkar tillräckligt trygga tillåter sig vissa att uttrycka en 

(43) Situation of lesbians and gays in Council of Europe Member States, den parlamentariska 
församlingens rekommendation nr 1474 (2000), svar antaget av ministerkommittén 
den 19 september 2001 vid det 765:e mötet mellan ministrarnas ställföreträdare. 

(44) Se http://www.youtube.com/watch?v=Xtv2OjDV6t0 (17.10.2008). 
(45) Se Europeiska kommissionen, Communicating Equality and Non-Discrimination in the EU på 

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

(46) R. Kuhar, A. Svab (2005) The Unbearable Comfort of Privacy: Everyday Life of Gays and 
Lesbians, Politike: Ljubljana, s. 95–96, finns på http://www2.mirovni-
institut.si/eng_html/publications/pdf/MI_gay_eng.pdf (12.1.2009). 
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intimitet som antyder deras sexuella status. Homosexuella är som regel 
medvetna om miljön i allmänhet och om den heteronormativitet som bestämmer 
denna miljö.” 

Dessa osynlighetsstrategier påverkar emellertid inte bara HBT-personernas liv 
utan även i vilken utsträckning indirekta diskrimineringsformer på grund av 
sexuell läggning kan upptäckas. 

Homosexuella som familjemedlemmar 

För alla människor, oavsett om det handlar om barn, tonåringar eller vuxna, är 
familjen av avgörande betydelse för att ge känslomässigt stöd. De icke-statliga 
HBT-organisationer som intervjuades över hela EU bekräftade att familjens 
reaktioner är en oerhört viktig fråga som påverkar HBT-personernas 
välmående. Forskning i Polen (47), Portugal (48), Malta (49), Litauen (50), 
Förenade kungariket (51), Italien (52), Slovenien (53), Lettland (54), 
Tyskland (55), Slovakien (56) och Frankrike (57) visar att ett betydande antal 
HBT-personer döljer sin sexuella läggning för släktingar för att undvika att 
behöva uppleva diskriminering inom familjen. Undersökningarna visar 
emellertid också att majoriteten av dem som är öppna med sin sexuella 
läggning möts av acceptans hos sin familj. 

(47) M. Abramowicz (2007) Situation of bisexual and homosexual persons in Poland – 2005 and 
2006 report, Warszawa: Campaign Against Homophobia & Lamda Warsaw. 

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

(49) Malta 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. 

(50) A. Zdanevicius (red.) (2007) Nematomi pilieciai: apie homofobija ir homoseksualiu zmoniu 
diskriminacija Lietuvoje [Osynliga medborgare: Om homofobi och diskriminering av 
homosexuella i Litauen], Kaunas: VDU. 

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

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

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

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

(55) Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport, Fachbereich für gleichgeschlechtliche 
Lebensweisen Berlin [SENSJS] (2001) Sie liebt sie. Er liebt ihn. Eine Studie zur 
psychosozialen Situation junger Lesben, Schwuler und Bisexueller in Berlin. Berlin: Author. 

(56) A. Daucikova, P. Jójárt, M. Siposova (2002) Report on Discrimination of Lesbians, Gay Men 
and Bisexuals in Slovakia, Bratislava: Documentation and Information Centre.  

(57) Frankrike, landrapport. 
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Att förkastas av sin familj får känslomässiga följder, men det kan också leda till 
hemlöshet. En undersökning (58) i Förenade kungariket visade att 29 procent 
av de kvinnliga homosexuella respondenterna och 25 procent av de manliga 
homosexuella respondenterna blev hemlösa när de ”kom ut” inför sina 
föräldrar. I Slovakien visade en undersökning (59) att 20 procent av HBT-
respondenterna hade kastats ut från sina hem när de ”kom ut”.  

Belgisk forskning (60) har också visat att HBT-personer i mindre utsträckning 
söker sig till familjemedlemmar och i högre utsträckning vänder sig till vänner 
för att få socialt stöd. 

Slutsatser  

Attityderna gentemot HBT-personer varierar avsevärt mellan medlemsstaterna 
och beror också på vilket sammanhang HBT-personerna betraktas i. De mest 
positiva resultaten får man när respondenterna tillfrågas om de vill ha en 
homosexuell granne. De mest negativa resultaten visar sig när de får frågan om 
homosexuella ska få adoptera barn. Attityderna varierar också beroende på 
ålder, där unga personer är mer positivt inställda till HBT-personer än äldre. 
Erkännande av partnerskap kan också vara en faktor som påverkar attityderna 
positivt. 

HBT-personer tenderar att dölja sin sexuella läggning för sina familjer, och 
många upplever vad de uppfattar som diskriminering av sina familjer, ibland i 
form av förkastande eller rentav våld. 

Negativa attityder mot transpersoner är signifikant mer vanliga än negativa 
attityder mot homosexuella och bisexuella.  

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

(59) A. Daucikova, P. Jójárt, M. Siposova (2002) Report on Discrimination of Lesbians, Gay Men 
and Bisexuals in Slovakia, Bratislava: Documentation and Information Centre. 

(60) A. Dewaele (2007–2008) De sociale netwerken van holebi's – Over vriendschap en andere 
bloedbanden. Universitetet i Antwerpen: Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, 
Departement Sociologie. 
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Hatbrott och hatpropaganda 
I detta avsnitt behandlas ett antal dimensioner av hatbrott och hatpropaganda, 
däribland de vanligt förekommande fysiska angreppen på HBT-personer, vad 
som utmärker angreppen och förövarna, förfaranden för att rapportera 
hatbrottshändelser och polisens eller andra myndigheters metoder för att svara 
på sådana rapporter, samt angrepp på HBT-mötesställen. 

I nio EU-medlemsstater (61) (Belgien, Danmark, Spanien, Frankrike, 
Nederländerna, Portugal, Rumänien, Sverige och en del av Förenade 
kungariket – Nordirland) är det enligt straffrätten brottsligt att uppmana till 
hat, våld eller diskriminering på grund av sexuell läggning (hatpropaganda), 
och homofobiska avsikter ska dessutom betraktas som en försvårande 
omständighet vid vanliga brott (hatbrott).  

I fyra EU-medlemsstater (Tyskland, Estland, Irland och Litauen) är det 
enligt straffrätten ett brott att uppmana till hat, våld eller diskriminering på 
grund av sexuell läggning (men lagen betraktar inte homofobiska avsikter som 
en försvårande omständighet vid vanliga brott). 

I en EU-medlemsstat (Finland) betraktas homofobiska avsikter som en 
försvårande omständighet vid vanliga brott (men det är inte brottsligt att 
uppmana till hat, våld eller diskriminering på grund av sexuell läggning). 

I 13 EU-medlemsstater (Lettland, Luxemburg, Polen, Tjeckien, Slovakien, 
Österrike, Ungern, Slovenien, Italien, Bulgarien, Grekland, Cypern och 
Malta) är det varken ett brott eller en försvårande omständighet. 

(61) För mer information om lagstiftningen, se Europeiska unionens byrå för grundläggande 
rättigheter (2008), Homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning i EU:s 
medlemsstater: Del I – analys av rättsläget. 
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Lagstiftning i fråga om homofobiska hatbrott och homofobisk hatpropaganda  

 
 Insert translation  Insert translation 
Country Results Resultat per land Lithuania Litauen 
The Netherlands  Nederländerna Italy Italien 
Sweden Sverige Finland Finland 
Denmark Danmark Portugal Portugal 
Austria Österrike Slovenia Slovenien 
Belgium Belgien Estonia Estland 
Spain Spanien Hungaria Ungern 
Germany Tyskland Slovakia Slovakien 
Luxembourg Luxemburg Bulgaria Bulgarien 
France Frankrike Greece Grekland 
United Kingdom Förenade kungariket Cyprus Cypern 
European Union (27) EU (27) Latvia Lettland 
Ireland Irland Romania Rumänien 
Czech Republic Tjeckien Malta Malta 
Criminal offence to incite hatred, violence or discrimination on grounds of 
sexual orientation (hate speech) and homophobic intent an aggravating 
factor in common crime (hate crime) 

Brottsligt att uppmana till hat, våld eller diskriminering på grund av 
sexuell läggning (hatpropaganda), och homofobiska avsikter är en 
försvårande omständighet vid vanliga brott (hatbrott) 

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

Brottsligt att uppmana till hat, våld eller diskriminering på grund av 
sexuell läggning (hatpropaganda) 

Homophobic intent an aggravating factor in common crime (hate crime) Homofobiska avsikter försvårande omständighet vid vanliga brott 
(hatbrott) 

Neither a criminal offence or an aggravating factor Varken brottsligt eller försvårande omständighet 
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Officiella statistiska uppgifter om hatbrott och hatpropaganda  

De offentliga statistiska uppgifterna om polisrapporter och domstolsförfaranden 
är knapphändiga. När det gäller domstolsprocesser i fråga om hatpropaganda är 
det endast Litauen som har officiella uppgifter. Under 2007 inleddes 
sammanlagt 15 brottmål. Ett ledde till fällande dom (62). När det gäller åtal i 
fråga om hatbrott är det endast Förenade kungariket som har officiella 
uppgifter. Under 2007 inleddes sammanlagt 988 brottmål, varav 759 ledde till 
fällande dom (63). Officiella uppgifter om hatpropaganda och hatbrott som 
rapporterats till polisen framställs i Sverige där 723 polisrapporter under 2007 
gällde homofobiska händelser (64). Under perioden 1 januari–30 juni 2008 
rapporterades 150 homofobiska händelser (våld, misshandel eller trakasserier) 
av polisen i Nederländerna (65). 

Bristen på officiell statistik i de övriga medlemsstaterna beror bland annat på 
att hatpropaganda och hatbrott antingen inte erkänns som ett brott eller en 
försvårande omständighet vid insamlingen eller att man vid insamlingen av 
klagomål inte registrerar motiven (det går alltså inte att skilja mellan 
exempelvis rasistiska och homofobiska motiv i statistiken). 

Länder som registrerar ett betydande antal händelser, t.ex. Förenade 
kungariket (66), har utvecklat utmärkta verktyg för hatbrottsrapportering, t.ex. 
blanketter för egenrapportering och platser där tredje part kan rapportera, vilket 
ger allmänheten möjlighet att lämna in rapporter på andra platser än 
polisstationer via ett nätverk av specialiserade byråer. Det går också att 
rapportera utan att avslöja offrets personliga uppgifter. Polisen utreder endast 
brottet om offret ger sitt tillstånd till detta. Rapportering av tredje part ger 
offren större självförtroende, och de kan uppmuntras att rapportera brott, 
samtidigt som byråerna kan hjälpa till att hitta lämpliga stödorganisationer för 
att bistå offren på bästa sätt. En förbättrad registrering av hatbrott ger en mer 

(62) Litauen, landrapport. 
(63) Crown Prosecution Service [åklagarmyndigheten] (CPS), som för statistik för England och 

Wales, samlar in statistiska uppgifter om homofobiska brott i allmänhet och delar inte upp dem 
beroende på vilken typ av brott som har begåtts, t.ex. hatpropaganda. När CPS väcker åtal i fall 
med homofobiska inslag använder de följande definition av homofobiska brott: Alla händelser 
som offret uppfattar som homofobiska eller transfobiska. (Kommunikation via e-post med CPS 
den 24 januari 2008 och med den skotska regeringens justitieministerium den 7 februari 2008.) 
Se även OSSE/ODIHR (2008), Hate Crimes in the OSCE Region – Incidents and Responses. 
Annual Report for 2007, s. 46, och Förenade kungarikets landrapport. 

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

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

(66) Till och med i Förenade kungariket uppskattar man att 85 procent av alla homofobiska brott 
aldrig rapporteras, se t.ex. http://www.barnet.gov.uk/index/community-
living/safety/harassment-help/harassment-help-homophobia.htm (5.2.2009). 
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sanningsenlig bild, vilket gör det möjligt för polisen och andra partner att svara 
effektivare genom underrättelsestyrd och aktiv inriktning. Dessutom har 
Förenade kungariket utvecklat enkla och effektiva operativa definitioner för att 
rapportera homofobiska händelser: 

• En homofobisk händelse är en händelse som upplevs som homofobisk av 
offret eller en annan person. 

• En transfobisk händelse är en händelse som upplevs som transfobisk av 
offret eller en annan person. 

Undersökningar och andra uppgiftskällor 

Det finns ingen jämförande undersökning på EU-nivå av hatbrott. Däremot har 
det genomförts undersökningar i flera medlemsstater, och de har utan undantag 
visat att det förekommer hatbrott och hatincidenter – en slutsats som stöds av 
bedömningarna från samtliga icke-statliga HBT-organisationer och nationella 
jämställdhetsorgan som arbetar med frågan i varje medlemsstat, inklusive de 
länder som saknade tillgängliga statistiska uppgifter (67). 

I en brittisk undersökning (68) rapporterade en tredjedel av de kvinnliga 
homosexuella respondenterna och en fjärdedel av de manliga att de hade 
upplevt ett hatbrott eller en hatincident under de senaste tre åren. En av tolv 
bisexuella rapporterade att de hade upplevt en homofobisk hatincident under de 
tre senaste åren. I en polsk undersökning (69) rapporterade 18 procent av 
HB-respondenterna att de hade upplevt fysiskt våld på grund av sin sexuella 
läggning under de senaste två åren – och av dessa rapporterade 42 procent tre 
eller flera händelser. I en dansk Internetundersökning (70) rapporterade 
12 procent av HBT-respondenterna att de hade upplevt fysiska angrepp på 
grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet minst en gång, och 39 procent 
rapporterade att de hade upplevt verbala angrepp minst en gång. I en italiensk 
undersökning från Turin (71) rapporterade 51 procent av de manliga 
respondenterna och 33 procent av de kvinnliga att de hade upplevt homofobiskt 

(67) Inga statistiska uppgifter om hatpropaganda och hatbrott identifierades i Österrike, Bulgarien, 
Cypern, Tjeckien, Finland, Frankrike, Grekland, Ungern, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Portugal, Rumänien och Spanien. Framför allt är det sällsynt med uppgifter om hatbrott mot 
transpersoner. 

(68) Urval på 1 721 homosexuella och bisexuella vuxna svarade från hela Förenade kungariket 
under 2008 genom en Internetbaserad intervju som skickades ut till de 185 000 medlemmarna i 
YouGov-panelen. S. Dick (2008) Homophobic Hate Crime – The Gay British Crime Survey 
2008, Stonewall, finns på 
http://www.stonewall.org.uk/documents/homophobic_hate_crime__final_report.pdf (6.2.2009). 

(69) Urval på 1 002 respondenter. M. Abramowicz (red.) (2007) Situation of bisexual and 
homosexual persons in Poland, Kampania Przeciw Homofobii & Lambda Warsaw. 

(70) Internetundersökning med 9 473 respondenter utförd av Internetportalen för HBT-dejting, 
boyfriend.dk, i samarbete med Danmarks radio (2007), tillgänglig på 
http://boyfriend.dk/dr/result.php (15.1.2008). 

(71) Urval på 514 respondenter, C. Saraceno (red.) (2003) Diversi da chi? Gay, lesbiche, 
transessuali in un'area metropolitana, Milano: Guerini. 
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våld. I en slovensk undersökning rapporterade 53 procent av de homosexuella 
respondenterna att de hade upplevt våld på grund av sin sexuella läggning (72). 

Resultaten ovan visar uppenbart bara toppen av ett isberg, men de vittnar ändå 
om problemets omfattning i hela EU och tyder på att hatbrott och hatincidenter 
inte är begränsade till de länder där det har bedrivits forskning. Dessutom 
kände samtliga icke-statliga HBT-organisationer till hatincidenter i sina egna 
medlemsstater, även om det inte hade utförts någon specifik forskning. 

År 2007 noterade Europaparlamentet ”att de hatiska uttalandena mot 
homosexuella, bisexuella och transsexuella (hbt-personer) har ökat i ett flertal 
europeiska länder” och lyfte fram offentliga personers användning av 
”provocerande eller hotfullt språkbruk eller hatpropaganda [och] polisens 
misslyckande att säkerställa ett fullgott skydd mot homofoba gruppers 
våldsamma demonstrationer”. Framför allt uppmärksammade parlamentet 
Matteo, en 16-årig italiensk medborgare från Turin, som ”nyligen begick 
självmord, och han lämnade efter sig två självmordsbrev i vilka han berättade 
att han gjorde detta till följd av den mobbning han utsattes för på grund av sin 
sexuella läggning” och att i Förenade kungariket har ”civila 
samhällsorganisationer signalerat att antalet fall av mobbning på grund av 
sexuell läggning ökat vid gymnasierna runtom i landet”. Dessutom tar 
parlamentet upp fallet i Nederländerna där en ”homosexuell man [klubbades] 
ihjäl endast på grund av sin sexuella läggning och sitt feminina utseende” (73). 

 
Europarådet har uttryckt en liknande oro över den här typen av hatbrott. I en 
rapport från Europarådet 2008 uppmärksammades (74) händelserna i Riga, där 
”extremister kastade avföring och ägg på homosexuella aktivister och deras 
supportrar efter att de hade upptäckts när de lämnade en gudstjänst. För några 
år sedan knivhöggs en svensk hockeyspelare till döds i Västerås efter att han 
hade gått ut med att han var homosexuell. I Oporto, Portugal, angrep och 
dödade en grupp pojkar en hemlös brasiliansk kvinnlig transperson och 
lämnade kroppen i en vattenfylld grop.” 

Angreppens karaktär 

Studier och undersökningar från Belgien (75), Sverige (76), Tyskland (77), 
Nederländerna (78), Polen (79), Förenade kungariket (80), Slovenien (81) och 

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

(73) Se Europaparlamentets resolution av den 26 april 2007 om homofobi i Europa, 
P6_TA(2007)0167 och även Europaparlamentets resolution av den 18 januari 2006 om 
homofobi i Europa, 2006, P6_TA(2006)0018. 

(74) T. Hammarberg, Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter (2008) Hate Crimes – 
racism, anti-Semitism, anti-Gypsyism, Islamophobia and homophobia: 
http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/080721_en.asp (3.9.2008). 

(75) M. Poelman & D. Smits (2007) Agressie tegen holebi's in Brussel-Stad, Antwerp: Apeldoorn. 
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andra medlemsstater visar att den vanligaste erfarenheten i de flesta fall är 
verbal aggression; angrepp sker ofta på offentliga platser; homosexuella eller 
bisexuella kvinnor löper större risk än homosexuella eller bisexuella män att 
utsättas för angrepp i privata miljöer; de löper också större risk för att utsättas 
för sexuella angrepp eller hot om sexuella angrepp. Ungdomar utsätts oftare för 
angrepp än andra åldersgrupper. 

”En grupp ungdomar från min stad har trakasserat mig många gånger för att 
’övertyga’ mig om att det inte finns plats för lesbiska här. De har angripit mig verbalt 
och fysiskt. En gång blev jag misshandlad också. De hotade med att de skulle våldta 
mig för att visa hur skönt det är att vara med en man, för jag behöver en man.” 
(Kvinna, Polen) (82) 

 

Förövare 

I studierna ovan konstateras att förövarna ofta är okända för offret, även om de 
i visa fall kan vara släktingar, kolleger eller studiekamrater (83). Förövarna är 
främst män (ofta unga män i grupp). 

På grundval av hatbrottsincidenter som rapporterats till en webbplats som 
skapats av Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske i Danmark konstaterar 
organisationen följande: ”[De rapporterade incidenterna] pekar på att män är de 
verbala och fysiska förövarna. Oftast rör det sig om män i grupp och oftast om 
[den etniska majoriteten] vita danskar. [...] Den typiska berättelsen i fråga om 
homosexuella män utspelar sig i det offentliga rummet, på raggningsstråk eller 
utanför gaybarer. Homosexuella kvinnor utsätts oftare för verbala angrepp och 
ofta i privata sammanhang [inklusive hot om] sexuella övergrepp.” 

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

(77) MANEO – Das schwule Anti-Gewalt-Projekt in Berlin (2007) [MANEO – projektet mot våld 
mot homosexuella män i Berlin], finns på http://www.maneo.de/highres/index.html 
(14.7.2008). 

(78) L. Buijs, J.W. Duyvendak, G. Hekma (2008), Als ze maar van me afblijven. Amsterdam: 
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam School for Social Science Research. 

(79) M. Abramowicz (red.) (2007) Situation of bisexual and homosexual persons in Poland, 
Kampania Przeciw Homofobii & Lambda Warsaw. 

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

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

(82) Citerad i M. Abramowicz (red.) (2007) Situation of bisexual and homosexual persons in 
Poland, Kampania Przeciw Homofobii & Lambda Warsaw. 

(83) Den relativt höga förekomsten av hatbrott som begås av familjemedlemmar och kamrater 
utmärker hatbrott som motiveras av sexuell läggning eller könsidentitet jämfört med andra 
typer av hatbrott som t.ex. motiveras av rasism eller antisemitism. 
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Två andra frågor bör betonas: för det första förövare från högerextremistiska 
grupper som inriktar sig på HBT-personer och för det andra frågan om etniska 
minoriteter som förövare. 

Det finns flera exempel på högerextremistiska grupper som trakasserar eller 
angriper HBT-personer och HBT-mötesplatser, däribland händelser i Sverige, 
Polen, Estland och Italien. Flera av dem som intervjuades kopplade 
förekomsten av hatbrott mot HBT-personer till fenomen som ultranationalism, 
främlingsfientlighet eller rasism (84). 

När det gäller etniska minoriteter som förövare av HBT-hatbrott råder det brist 
på relevant forskning, men i den offentliga debatten framförs det ofta att synen 
på homosexualitet skiljer sig mellan den etniska majoriteten och etniska 
minoritetsgrupper (85), och offren pekar i sina redogörelser ibland ut etniska 
minoriteter som förövare av HBT-fientligt våld. Den befintliga forskningen 
associerar inte andra faktorer som samhällsklass, utbildning, 
sysselsättningsstatus eller religiös uppfattning med etnicitet. 

Den tyska MANEO-undersökningen (86) av hatbrott mot homosexuella och 
bisexuella män i Berlin rapporterade att förövarna upplevdes ha en etnisk 
minoritetsbakgrund i 16 procent av fallen (87). 

I en nederländsk rapport (88) om Amsterdam var unga män av marockanskt 
ursprung överrepresenterade som misstänkta för våld mot homosexuella män. I 
rapporten konstateras följande: ”De som begår våldshandlingar mot 
homosexuella män drivs inte av religiösa åsikter. De förövare som är muslimer 
har bara ytliga kunskaper om Koranen och besöker sällan moskén. De 
marockanska förövarnas motiv är i stort sett desamma som de infödda 
nederländska förövarnas: åsikter och känslor i fråga om sex och kön. De 
marockanska pojkarna säger dock att analsex och synlig homosexualitet är det 
som de upplever som mest förkastligt med homosexualiteten, inte feminint 
beteende. Överrepresentationen beror på gatukulturen i de områden där det bor 
många marockanska pojkar.” 

(84) Fältarbete, möten med SEKÜ (EE), RFSL (SE), Kampania (PO) och Arcigay/Arcilesbica 
(IT). 

(85) T.ex. i Danmark och Nederländerna, beskrivet i 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. 
Köpenhamn: Høst & Søn, och i P. Mepschen (2008) Sex and the Other – Homosexuality and 
Islam in Dutch public discourse, magisteruppsats. 

(86) Urval på 23 949 respondenter. MANEO – Das schwule Anti-Gewalt-Projekt in Berlin (2007) 
[MANEO – projekt för att bekämpa våld mot homosexuella män i Berlin], finns på 
http://www.maneo.de/highres/index.html (14.7.2008).  

(87) Der Beauftragte für Integration und Migration in Berlin (2005) Integration und Migration in 
Berlin, Zahlen – Daten – Fakten). Även om upplevd etnisk minoritetsbakgrund och en officiell 
invandrarbakgrund inte är samma sak, visar siffrorna på att personer som kategoriseras som 
”etnisk minoritet” eller ”invandrare” inte är överrepresenterade i hatbrottsstatistiken från 
Berlin. 

(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.  
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Rapportering av hatbrott 

Enligt de icke-statliga HBT-organisationer och några av de offentliga 
myndigheter som intervjuades inför den här rapporten är det få 
hatbrottsincidenter som rapporteras till polisen eller andra offentliga 
myndigheter. Detta bekräftas också av undersökningar (89).  

Enligt den polska undersökning som refereras ovan (90) rapporterades 
85,1 procent av fallen inte till polisen. Enligt den brittiska undersökningen (91) 
rapporterade endast 23 procent av offren hatincidenter till polisen, medan andra 
källor som tidigare nämnts uppger ännu lägre siffror. 

Flera faktorer kan bidra till detta:  

• För vissa offer leder den sociala stigmatiseringen och fördomarna mot 
HBT-personer till att de beslutar sig för att inte identifiera sig som HBT, 
och de undviker att rapportera för att minska risken för att bli ”outade” eller 
exponera sig själva. 

• Vissa HBT-personer utsätts för hatincidenter så ofta att de inte bryr sig om 
att rapportera dem. Av dessa anledningar, eller på grund av vad som kallas 
”internaliserad homofobi”, upplever vissa offer inte hatincidenterna som 
brott eller som diskriminering utan snarare som en del av de sociala 
förutsättningarna på grund av allmänhetens uppfattning om HBT-personer 
och alltså som ”en del av livet”.  

• Kunskaperna om hur och var man ska rapportera kan vara bristfälliga. I de 
flesta medlemsstater finns det inte någon kultur av att arbeta i 
”allmänhetens tjänst” hos polisen, dvs. det görs små insatser för att 
informera allmänheten och särskilt grupper som är sårbara för hatbrott om 
var de ska rapportera sådana brott. I det här fallet kanske den som upplever 
ett hatbrott på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet helt enkelt 
inte vet hur eller till vem det ska rapporteras. 

• Andra kan dra sig för att vända sig till polisen för att de tidigare har upplevt 
homofobiska reaktioner eller är rädda för sådana reaktioner från poliserna. 
Offer har rapporterat sådana reaktioner från poliser och även en ovilja att 

(89) T.ex. de hatbrottsundersökningar som citerades ovan och fältarbetsmöten med Mozaika 
(Lettland den 12 mars 2008), socialministeriet (Estland den 11 mars 2008), BGO Gemini 
(Bulgarien den 30 april 2008), Arcigay/Arcilesbica (Italien den 5 mars 2008). 

(90) M. Abramowicz (red.) (2007) Situation of bisexual and homosexual persons in Poland, 
Kampania Przeciw Homofobii & Lambda Warsaw. 

(91) S. Dick (2008) Homophobic hate crime – The Gay British Crime Survey 2008, Stonewall. 
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registrera ett klagomål eller att tro på att det förekommit ett homofobiskt 
motiv för brottet (92). 

De icke-statliga HBT-organisationerna OLKE i Grekland och ACCEPT i 
Rumänien rapporterade t.ex. att poliser skrämmer och trakasserar personer på 
allmänna platser som är kända som mötesplatser för homosexuella män (93). I 
en estnisk undersökning svarade 25 procent av HBT-respondenterna att de 
hade upplevt fientliga reaktioner från polisen när de rapporterade hatbrott (94). 
Ett exempel:  

”Visste du att bara för att du går hand i hand med och kysser din samkönade 
älskare halv tolv på natten i en park så kan du bli spottad på, slagen, bötfälld, 
kallad bög, mes och depraverat missfoster och några andra ord som jag 
verkligen skäms för att säga – av polisen?” (Man, 17, Rumänien) (95) 

Intressenternas e-undersökning fick blandade resultat när det gäller de 
offentliga myndigheternas arbete för att bemöta hatbrott mot HBT-personer. 
Femtiotre procent sade att de behöriga offentliga myndigheterna betraktar 
hatbrott som ett ”ganska viktigt” eller ”mycket viktigt” problemområde, medan 
30 procent sade att de offentliga myndigheterna ansåg att sådana incidenter inte 
var särskilt viktiga, eller oviktiga. 

Bristen på rapportering bidrar till svårigheterna med att bedöma angreppens 
omfattning och karaktär i EU, eftersom det ofta saknas officiell statistik eller 
rättspraxis.  

Flera offentliga myndigheter sade under fältarbetsintervjuerna att de 
administrativa verktygen för att rapportera hatbrott inte är tillräckligt väl 
utvecklade och att de är svåra att använda (96). Intervjuer med icke-statliga 
HBT-organisationer, nationella jämställdhetsorgan och offentliga myndigheter i 
de flesta medlemsstater tyder på att polisen saknar utbildning för att hantera 
hatbrott och även saknar de rapporteringsverktyg som krävs.  

(92) Se t.ex. ENAR (2006) Shadow Report: Bulgarien 2006, finns på 
http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/national/Bulgaria_2006.pdf (14.7.2008). 

(93) Fältarbetsmöten: Grekland den 14 april 2008 och Rumänien den 12 april 2008. 
(94) Kotter, L. (2002): ”Sexual Orientation Discrimination in Estonia” i Sexual Orientation 

Discrimination in Lithuania, Latvia and Estonia. Open Society Institute and Kimeta Society. 
(95) UK Gay News (2006) Discrimination: Gays Fined for Cuddling in a Park While Straight 

Couple Ignored for Having Sex, finns på http://ukgaynews.org.uk/Archive/2006july/2901.html 
(7.8.2008). 

(96) Fältarbetsmöten med Brottsförebyggande rådet och integrations- och 
jämställdhetsdepartementet, enheten för diskrimineringsfrågor (Sverige den 6 mars 2008) och 
Office of National Statistics (Förenade kungariket den 1 april 2008). 
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Goda metoder: Polisregistrering av hatbrott: Under våren 2007 bildade den 
svenska Stockholmspolisen en hatbrottsenhet. Flera polismyndigheter 
förbättrade sina rapporteringsförfaranden genom att införa ett popup-fönster i 
sitt rapporteringssystem som öppnas på skärmen när vissa nyckelord som ”bög” 
eller ”invandrare” skrivs i rapporten. Den rapporterande polismannen måste då 
fylla i ytterligare uppgifter för att identifiera händelsen, vilket innebär att offret 
eller informanten bör undersökas närmare. Flera polismyndigheter har utsett 
polismän med särskilt ansvar för hatbrott. Dessutom är upp till 20 åklagare i 
Sverige specialiserade på att hantera hatbrott, en inom varje domsaga (97). 

 

Goda metoder: Anonym rapportering av hatbrott: Forskningen på fältet 
visade att det har inletts ett pilotprojekt i Nederländerna där man kan 
rapportera hatbrott anonymt via Internet så att det går att samla in uppgifter 
även om offren inte vill rapportera direkt till polisen (98). På liknande sätt har 
Köpenhamns kommun i Danmark öppnat en webbplats för anonym 
rapportering av hatincidenter (99). I Slovenien har den icke-statliga HBT-
organisationen Legebitra inlett programmet Povej naprej! (Aktivering!) för att 
underlätta rapporteringen av hatbrott och fall av diskriminering mot 
HBT-personer genom anonyma intervjuer med offren (100). 

 

Goda metoder: Utbildnings- och informationsmaterial: I Frankrike 
utvecklades en ”Handbok för offer” för hatbrott och diskriminering genom ett 
partnerskap av privata företag, polisfack och organisationer för homosexuella. 
Enligt fältintervjuer har det nationella gendarmeriet i Frankrike sedan 2006 
haft med kurser för att öka medvetenheten om homosexualitet och homofobi i 
sina utbildningsplaner (101). Av fältintervjuerna framgår det att det nationella 
jämställdhetsorganet Centre for Equal Opportunities and Opposition to Racism 
i Belgien har tagit ett liknande polisutbildningsinitiativ (102). 

 

(97) Sverige, landrapport. 
(98) Fältarbetsmöte med kommissionen för likabehandling (Nederländerna den 1 april).  
(99) Se http://www.registrerdiskrimination.kk.dk/?sc_lang=en (17.10.2008). 
(100) Se http://www.drustvo-

legebitra.si/index.php?option=com_content&task=view&id=148&Itemid=0 (17.10.2008). 
(101) Fältarbetsmöte med Inter-LGBT och L'Autre Cercle (Frankrike den 10 mars 2008). 
(102) Fältarbetsmöte med The Centre for Equal Opportunities and Opposition to Racism (Belgien 

den 3 april).  
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När det gäller domstolsprocesser visade en svensk undersökning (103) att 
procentandelen hatbrott som förde till åtal varierar kraftigt mellan 
polismyndigheterna och att inslaget av hat eller homofobi ibland inte beaktades 
under rättegången eller i domen, trots att det var ett motiv till det begångna 
brottet. 

(103) E. Tiby (2006) En studie av homofoba hatbrott i Sverige, Stockholm: Forum för levande 
historia. 
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Goda metoder: Policy för att väcka åtal: Åklagarmyndigheten i Förenade 
kungariket har utfärdat en policy för att väcka åtal i fall av homofobiska och 
transfobiska hatbrott. I dokumentet förklaras hur åklagarmyndigheten ska 
hantera ärenden som berör homofobiska och transfobiska hatbrott och där slås 
det fast att åklagarmyndigheten är fast besluten att göra sitt för att minska 
antalet brott med homofobiska eller transfobiska inslag genom att väcka åtal 
mot förövarna (104). 

(104) Se http://www.cps.gov.uk/publications/docs/htc_policy.pdf (6.10.2008). 
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Angrepp mot HBT-mötesplatser 

Det finns flera skildringar av angrepp mot HBT-mötesplatser i ett antal 
medlemsstater – från vandalisering av icke-statliga HBT-organisationers lokaler 
eller umgängesplatser till trakasserier av eller angrepp mot HBT-personer på 
sådana mötesplatser. 

Vandaliseringen hos en lokalavdelning av Riksförbundet för homosexuellas, 
bisexuellas och transpersoners rättigheter i Sverige, då fönster krossades och 
brinnande material kastades in, är bara ett exempel (105). Genom uppgifter som 
inhämtats genom fältintervjuer går det också att peka ut nedbränningen av en 
historisk plats i Italien (The Coming Out) för HBT-samfundet i Rom i februari 
2008 och på senare tid även andra nyfascistiska angrepp mot olika HBT-
mötesplatser (106). De italienska icke-statliga HBT-organisationerna Arcigay och 
Arcilesbica menar att våldet mot HBT-organisationer och gemensamma platser 
ökar (107).  

Hatpropaganda 

Begreppet hatpropaganda som det används i detta avsnitt omfattar ett bredare 
spektrum av verbala handlingar som bygger på eller uttrycker homofobi 
och/eller transfobi genom ett nedvärderande eller respektlöst offentligt 
uttalande. 

Med utgångspunkt i tillgängliga uppgifter går det att identifiera minst tre typer 
av hatpropaganda som är av särskild betydelse i ett homofobiskt sammanhang: 
hatpropaganda från offentliga personer, hatpropaganda från offentliga religiösa 
företrädare och hatpropaganda som – ofta anonymt – offentliggörs på Internet.  

Hatpropaganda av offentliga och religiösa företrädare  

Vissa icke-statliga HBT-organisationer och forskare har övervakat uttalanden i 
pressen och på andra ställen. I Lettland och Litauen har de icke-statliga HBT-
organisationerna Mozaika (Lettland) och The Lithuanian Gay League 
identifierat uttrycksmönster när de har undersökt HBT-fientliga uttalanden och 
andra homofobiska uttrycksmönster som alla kanske inte i strikt bemärkelse 
omfattas av den rättsliga definitionen av hatpropaganda (108). 

(105) Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (Nord) 
”Hatbrott! Vad gör jag? Information och råd för homosexuella, bisexuella och transpersoner” 
(broschyr utan publiceringsdatum på www.rfsl.se/nord). 

(106) Fältarbetsmöte med Arcigay och Arcilesbica den 5 mars 2008. Se även 
http://www.arcigay.it/incendio/incendio-al.coming-out-roma, 
http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/cronaca/incendio-coming/1.html och 
http://www.arcigay.it/dossier-omofobia-italia-2006-2008 (20.7.2008). 

(107) Fältarbetsmöte med Arcigay och Arcilesbica den 5 mars 2008. 
(108) Mozaika (2007) Homophobic Speech in Latvia: Monitoring the Politicians. 
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I dessa övervakningsprojekt konstaterades att HBT-fientliga uttalanden främst 
görs av konservativa politiker och religiösa (katolska, lutherska eller 
protestantiska kristna) offentliga personer. Uttalanden bygger framför allt på 
temat att HBT-personer och deras livsstil är ett hot mot samhället. Mozaika 
uttrycker det så här: ”Det blev uppenbart att vissa typer av argument användes 
gång på gång för att angripa homosexuella.” (109) Bland annat framfördes 
följande argument (110): 

• Vilja att bevara den etniska homogeniteten och integriteten i nationen och 
staten genom att utesluta eller underordna homosexuella.  

• Hänvisa till kristen tro som stöd för att utesluta homosexuella från den 
”moraliska gemenskapen”, som underförstått omfattar hela nationen. 

• Hänvisa till en inte närmare angiven moral, ofta med hänvisning till 
familjevärderingar som argument för att homosexuella ska uteslutas eller 
underordnas. 

I vissa uttalanden framställs HBT-personer också som ett ”hot från väst” mot 
nationens ”demografiska överlevnad” gentemot omvärlden. 

”Vi måste tydligt säga nej till alla de vise män från väst som vill att vårt folk ska begå 
frivilligt självmord, för som ni vet får homosexualister [sic!] inga barn.” (Lettisk 
parlamentsledamot i plenum den 31 maj 2006) (111) 

 

I argumentationen mot att tillåta prideevenemang ifrågasattes också huruvida 
sexuell läggning är en mänsklig rättighetsfråga för en minoritet eller bara en 
”omoralisk böjelse”, och homosexuella likställdes med alkoholister och 
narkomaner. 

 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. 

 54 

                                                                                         

Öve
rsä

ttn
ing

 in
te 

ve
rifi

era
t



”Pridedemonstrationer i Lettland måste betraktas som olagliga och får inte tillåtas 
eftersom de för det första är riktade mot den moral och familjemodell som finns i vårt 
land och som fastställs i statens grundlag, konstitutionen. För det andra strider 
homosexualitet mot naturens ordning och därmed mot Guds lagar. För det tredje 
hävdar homosexuella utan laglig grund att de har minoritetsrättigheter. En minoritet 
består av personer som skiljer sig från majoritetsbefolkningen på grund av 
nationalitet, språk, ras, hudfärg och andra neutrala egenskaper, men inte på grund av 
någon moralisk värdering. Det betyder att det inte kan finnas någon minoritet av 
alkoholister, homosexuella, narkomaner eller andra personer där minoriteten bygger 
på en omoralisk läggning.” (Öppet brev till politiker, undertecknat av en kardinal och 
flera präster i den romersk-katolska kyrkan i Lettland.) (112) 

 

Det är viktigt att påpeka att exemplen på offentliga nedsättande uttalanden om 
HBT-personer, som dem som nämns ovan, inte på något sätt är begränsade till 
Lettland. De uppgifter som samlades in under fältarbetet visade exempel på 
sådana uttalanden i Malta, Italien, Litauen, Polen, Cypern, Grekland och 
Rumänien (113), vanligtvis från konservativa politiker eller religiösa 
företrädare från de katolska eller ortodoxa kyrkorna. Typerna av uttalanden och 
den argumentation som används är i stort sett desamma som dem som Mozaika 
identifierade i sitt övervakningsprojekt. Föga förvånande visade intervjuerna 
med icke-statliga HBT-organisationer och nationella jämställdhetsorgan i dessa 
länder att där homosexualitet är en starkt kontroversiell politisk fråga på 
moraliska grunder är homofobisk hatpropaganda ett allvarligare och mer 
betydande problem, särskilt när den används för att skapa motstånd mot 
prideevenemang, vilket beskrivs i avsnittet om mötesfrihet. 

Uttrycken för hat mot HBT-personer är förstås inte begränsade till politiker och 
religiösa ledare. Detta kan illustreras med följande exempel. 

• I underhållningsvärlden: En jurymedlem i en tysk kommersiell TV-kanals 
sångtävling (”Deutschland sucht den Superstar” [Tyskland letar efter en 
superstjärna]) skapade en kontrovers genom att kalla en av 
tävlingsdeltagarna för en ”bög som sjunger som ett svin!” (114) 

(112) Nyhetsbyrån LETA den 27 maj 2008. 
(113) Fältarbetsmöten med Malta Gay Rights Movement (3 mars 2008), Arcigay/Arcilesbica 

(Italien den 5 mars 2008), Lithuanian Gay League (13 mars 2008), Campaign Against 
Homophobia (17 mars 2008), Cypress Gay Liberation Movement (10 april 2008), OLKE 
(Grekland den 14 april 2008), ACCEPT (Rumänien den 12 april 2008). 

(114) På tyska: ”Vollschwuchtel, singt wie ein Schwein” (sändes på RTL 2008), citeras i 
landrapporten för Tyskland. 

 55 

                                                      

Öve
rsä

ttn
ing

 in
te 

ve
rifi

era
t



• I medierna: ”Homosexuella borde avrättas” var en rubrik i den rumänska 
tidningen Evenimentul Zilei den 11 maj 2004 i en artikel om offentliga 
HBT-evenemang (115). 

• Från offentliga personer: År 2005 åtalades en välkänd portugisisk 
opinionsledare för att offentligt ha deklarerat att homosexuella var sjuka 
och jämfört dem med pedofiler och narkomaner (116). 

Hatpropaganda på Internet 

En särskilt oroväckande fråga är spridningen av homofobisk hatpropaganda via 
Internet. Det har inte bedrivits mycket forskning i frågan, men 
fältarbetsforskningen visar att den har tagits upp som ett allvarligt 
problemområde av vissa icke-statliga HBT-organisationer (117), nationella 
jämställdhetsorgan (118) och undersökningar. I en studie från 2006 (119) 
noterades att ”en snabb kontroll på vilken sökmotor som helst ger träffar på en 
mängd webbplatser som riktar sin propaganda mot invandrare, judar, muslimer 
eller homosexuella och som uppmanar till hat och våld mot dessa grupper”. 

I undersökningen rapporterades också att i t.ex. Nederländerna hade den 
nederländska klagomålsbyrån noterat en stadig ökning i sådant material som 
lades ut på den nederländska Internetdomänen. 

Flera nationella jämställdhetsorgan och icke-statliga HBT-organisationer har 
också noterat ett betydande antal hatiska kommentarer mot HBT-personer på 
Internet. Precis som i andra sammanhang använder flera HBT-fientliga nätverk 
Internet för att kommunicera, nätverka och mobilisera. Bland exemplen kan 
nämnas det lettiska NoPride Association eller det portugisiska Partido 
Nacional Renovador som annonserade om en demonstration mot ”bög- och 
pedofillobbyn” på en nationalistisk blogg 2005. En högerextremistisk 
webbplats i Sverige anmäldes 2006 för att ha uppmanat till hat mot 
homosexuella (120).  

Ombudsmannen för lika möjligheter i Litauen har gjort utredningar på eget 
initiativ och har inlett förfaranden mot hatpropaganda på webbplatser. Av de 
uppgifter som samlats in under intervjuerna framgår det emellertid att det ofta 
är svårt att föra dessa fall inför rätta eftersom det krävs stora resurser och stor 

(115) Rumänien, landrapport. 
(116) J.E.F. Gouveia (2005) ”Qualquer dia a pedofilia vau acabar por ser legalizada”, i O 

Independente den 18 februari 2005. 
(117) Fältarbetsmöte med t.ex. SEKÜ (Estland den 10 mars 2008). 
(118) Fältarbetsmöte med t.ex. ombudsmannen för lika möjligheter (Litauen den 14 mars 2008). 
(119) M. Zarrehparvar (2006) ”A Nondiscriminatory Information Society”, i R.F. Jørgensen 

Human Rights in the Global Information Society, London: The MIT Press, s. 226. 
(120) Brottsförebyggande rådet, 2008 Hatbrott 2007 – En sammanställning av anmälningar med 

främlingsfientliga, islamofobiska, antisemitiska och homofobiska motiv. 
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beslutsamhet för att identifiera de verkliga författarna som är ansvariga för 
kommentarerna (121). 

Slutsatser 

Hatbrott mot HBT-personer är ett vanligt förekommande fenomen som 
påverkar homosexuella, bisexuella och transpersoner på olika sätt.  

Bristande rapportering av incidenter till polis eller andra myndigheter – vilket 
kan förklaras av HBT-offrens egen ovilja att rapportera incidenter eller av 
försummelser från polismyndigheternas sida – försvårar problemet.  

Verktygen för att rapportera incidenter till myndigheterna är outvecklade, trots 
att underrapportering av hatbrott på ett allvarligt sätt kan hindra myndigheterna 
från att bekämpa dem effektivt. 

Det finns ringa kunskap eller forskning om hatbrott i EU när det gäller 
omfattning, egenskaper, förövare och offer. 

Angrepp mot HBT-mötesplatser utgör ett problem i vissa medlemsstater. Icke-
statliga HBT-organisationers lokaler har vandaliserats, och andra mötesplatser 
har bränts ned eller så har besökarna utsatts för allvarliga trakasserier eller 
attacker. I denna undersökning har händelser identifierats i Italien och i Sverige.  

Hatpropaganda från offentliga personer är ett särskilt oroväckande fenomen 
eftersom det påverkar den allmänna opinionen negativt och underblåser 
intolerans. I offentliga HBT-fientliga uttalanden beskrivs HBT-personer ofta 
som onaturliga, sjuka, avvikande, kriminellt belastade, omoraliska eller 
samhällsomstörtande. 

Internet är ett särskilt oroväckande område. Internet används för att uppmana 
till hat, och det är svårt att hitta förövarna och att väcka åtal mot dem.  

Mötesfrihet 
Detta avsnitt handlar om läget för offentliga HBT-demonstrationer och 
evenemang, framför allt pridefestivaler och frågan om tillgång och 
tillgänglighet till lokaler som kan fungera som mötesplatser för HBT-relaterade 
verksamheter. 

Prideparader och andra offentliga HBT-demonstrationer och evenemang 

Gay Pride är en tradition sedan juni 1969 då HBT-personer i New York 
protesterade ute på gatorna i flera dagar mot ständiga polistrakasserier av HBT-

(121) Fältarbetsmöte med ombudsmannen för lika möjligheter (Litauen den 14 mars 2008). 
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personer och HBT-mötesplatser. Året därpå firades revolten genom 
demonstrationer i flera amerikanska städer, och sedan dess har årliga 
demonstrationer mot homofobi och för HBT-rättigheter spridit sig i hela 
världen. Dessa pridedemonstrationer, som i många medlemsstater har fått en 
stark festprägel, har dessutom en mycket viktig funktion för att skapa 
gemenskap och stärka HBT-personer och HBT-grupper. Intervjuerna visade att 
det anordnas årliga evenemang eller demonstrationer av lokala icke-statliga 
HBT-organisationer i så gott som alla EU-medlemsstater och att det för det 
mesta inte är några problem att få tillstånd från polisen eller de lokala 
myndigheterna och att de i vissa fall faktiskt organiseras i samarbete med de 
lokala myndigheterna (122). 

Demonstrationer hålls under olika rubriker, som mångfaldsmarsch, 
regnbågsparad, jämställdhetsparad eller Christopher Street Day, med olika 
slagord, mål och uttrycksformer. Att EU självt deltar i dessa evenemang ses i 
detta sammanhang som ett stöd för mångfald i fråga om sexuell läggning. Detta 
var fallet i 2005 års Amsterdam Canal Parade där en ”För mångfald. Mot 
diskriminering”-båt deltog som ett led i Europeiska kommissionens kampanj 
för icke-diskriminering (123). På senare år har emellertid vissa evenemang fått 
betydande negativ uppmärksamhet i olika EU-medlemsstater, och konflikten 
om vissa prideevenemang vittnar om hur viktig homosexualitet är som politisk 
fråga. 

Det finns flera orosmoment i samband med vissa medlemsstaters reaktioner på 
prideevenemang på senare år: Vissa myndigheter har inte kunnat garantera 
HBT-personers mötesfrihet, inte kunnat garantera HBT-personer skydd mot 
motdemonstranter och politiska eller religiösa ledare har till och med använt 
offentliga HBT-demonstrationer för att uppmuntra till HBT-fientliga attityder 
och handlingar. 

Förbud 

På senare år har det förekommit att kommunala myndigheter åtminstone till en 
början har förbjudit fredliga demonstrationer och möten av grupper som 
förespråkar HBT-rättigheter: 

Litauen: År 2007 vägrade de kommunala myndigheterna i Vilnius att ge 
tillstånd till offentliga HBT-evenemang vid två tillfällen. Organisatörerna 
överklagade till andra instans, men domstolarna avvisade klagomålet (124). 

(122) Uppgifter insamlade under fältarbetet. 
(123) Se http://www.stop-discrimination.info/31.0.html (12.1.2009). 
(124) E. Ziobiene (2008) Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual 

Orientation, rapport om Litauen, Fralex rapport om rättsläget. Även fältarbetsmöten med 
Lithuanian Gay League (Litauen den 13 mars 2008) och ombudsmannen för lika möjligheter 
(Litauen den 14 mars 2008). 
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Lettland: Enligt uppgifter som samlades in under intervjuer förbjöd de 
kommunala myndigheterna prideparaden i Riga 2005 och 2006 (125). 

Bulgarien: År 2005 förbjöd borgmästaren i Varna öppnandet av 
informationskontoret Pink Point. Organisatörerna klagade hos kommissionen 
för skydd mot diskriminering, och Varna kommun fälldes för indirekt 
diskriminering. På grund av överklaganden är ärendet ännu inte avgjort (126). 

Rumänien: År 2005 förbjöd kommunala myndigheter en mångfaldsmarsch i 
Bukarest (127). 

Polen: År 2004 och 2005 förbjöds HBT-jämställdhetsmarscher av kommunala 
myndigheter i Warszawa. År 2005 förbjöds en liknande marsch i Poznan (128). 

Förbuden har bland annat motiverats med deltagarnas säkerhet, kränkning av 
den allmänna moralen och bevarande av den allmänna ordningen. Det är dock 
viktigt att notera att vissa av förbuden och andra försvårande begränsningar 
(t.ex. i Bukarest, Warszawa och Riga) har ändrats efter insatser från icke-
statliga HBT-organisationer, internationella påtryckningar, 
domstolsavgöranden, yttranden från nationella jämställdhetsorgan eller 
ingripanden från ministrar (129). 

 

I mål Baczkowski m.fl. mot Polen, ansökan nr 1543/06, avgörande av den 
3 maj 2007, konstaterade Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 
att förbuden mot jämställdhetsmarscher och sammankomster i Warszawa 2005 
utgjorde en kränkning mot artiklarna 11, 13 och 14 i Europeiska konventionen 
om skydd för de mänskliga rättigheterna (130). 

 

(125) Fältarbetsmöten i Lettland: Tiesībsarga birojs [ombudsmannens kontor] (12 mars 2008) och 
den icke-statliga HBT-organisationen Mozaika (12 mars 2008). 

(126) S. Kukova (2008) Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual 
Orientation, rapport om Bulgarien, Fralex landrapport om rättsläget. Även fältarbetsmöte med 
den icke-statliga HBT-organisationen BGO Gemini den 28 april 2008 och kommissionen för 
skydd mot diskriminering den 29 april 2008. 

(127) Rumänien, landrapport och fältarbetsmöte med den icke-statliga HBT-organisationen 
ACCEPT (7 april 2008). 

(128) M. Abramovicz (red.) (2007) The Situation of Bisexual and Homosexual Persons in Poland; 
rapport 2005 och 2006, Warszawa: Campaign Against Homophobia and Lambda Warsaw 
Association. 

(129) Rumänien, landrapport. M. Abramovicz (red.) (2007) The Situation of Bisexual and 
Homosexual Persons in Poland; rapport 2005 och 2006, Campaign Against Homophobia and 
Lambda Warsaw Association, Warszawa. Fältarbetsmöten i Lettland: Tiesībsarga birojs 
[ombudsmannens kontor] (12 mars 2008) och den icke-statliga HBT-organisationen Mozaika 
(12 mars 2008). 

(130) Se http://www.icj.org/IMG/European_Compilation-web.pdf (26.11.2008). 
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Administrativa hinder 

Intervjuerna visade att administrativa hinder användes i Estland 2007, där den 
lokala polisen var ovillig att samarbeta med prideorganisatörerna och krävde att 
de skulle anlita ett privat säkerhetsföretag (131). Organisatörerna klagade hos 
justitiekanslern. Justitiekanslern konstaterade att Põhja Politseiprefektuur 
[norra polisprefekturen] inte hade följt normerna för en god förvaltning när den 
hade vägrat att samarbeta med paradorganisatörerna (132). 

Dessutom påpekade justitiekanslern att även om myndigheterna tycktes vara 
medvetna om sina negativa skyldigheter, dvs. att inte störa paraden, var de inte 
medvetna om sin positiva skyldighet att erbjuda en miljö där det går att utöva 
mötesfriheten och därmed sammanhängande friheter (t.ex. genom att skydda 
demonstranter mot motdemonstranter) (133). 

Enligt dem som intervjuades förekom det liknande hinder i samband med en 
mångfaldsmarsch i Rumänien 2008 där den lokala polisen begärde att 
organisatörerna skulle ta fram en trafikregleringsplan (134). 

Motreaktioner 

Reaktionerna mot HBT-demonstrationer som prideevenemang är inte 
begränsade till offentliga myndigheter. Under sommaren 2008 rapporterade 
internationella nyhetsmedier om våldsamma angrepp mot pridemarscher i 
huvudstäderna i Tjeckien, Ungern och Bulgarien. Våldsamma angrepp mot 
demonstrationer har förekommit i Sverige, Polen, Lettland, Estland, 
Tjeckien, Ungern, Rumänien och Bulgarien på senare år (135). 

”Nynazisterna som misshandlade mig på prideparaden 2003 fick jackpott eftersom jag är 
både blatte och bög. Idag känner jag att det är viktigare än någonsin att gå med i 
prideparaden. Det finns så många bögar, flator och transpersoner som inte törs gå med. 
Gå ut på gatorna, visa er!” (136) (Man, Sverige) 

Enligt icke-statliga HBT-organisationer och nationella jämställdhetsorgan i de 
ovannämnda länderna anordnas motdemonstrationerna vanligtvis av ett antal 
grupper som ibland samarbetar i strategiska allianser och som kan omfatta 

(131) Fältarbetsmöte med SEKÜ och Diversity (Estland den 10 mars 2008). 
(132) Estonia/Õiguskantsleri kantselei (9.2007) ‘Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava 

järgimiseks’ [”Rekommendation om att följa lagen och bedriva en god förvaltning”], skrivelse 
till politseiprefekt [polisprefekt] Raivo Kütt, s. 13. 

(133) Estonia/Õiguskantsleri kantselei (9.2007) ‘Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava 
järgimiseks’ [”Rekommendation om att följa lagen och bedriva en god förvaltning”], skrivelse 
till politseiprefekt [polisprefekt] Raivo Kütt, s. 13. 

(134) Fältarbetsmöte med ACCEPT (Rumänien den 7 april 2008). 
(135) Uppgifter från landrapporter. 
(136) RFSL (2005) ”Belonging”, finns på http://www.rfsl.se/public/rfsl_belonging_2.pdf 

6.2.2009). 
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fascistiska och nynazistiska grupper, ultranationalistiska grupper och/eller 
konservativa ortodoxa, katolska eller protestantiska kristna grupper. 

I flera fall når mobiliseringen av motdemonstrationer ut till fler än 
medlemmarna i dessa grupper och leder till stora allmänna demonstrationer 
som t.ex. kräver ”död åt sodomiterna” (137) och med slagord som ”Gay Pride = 
Aids Pride”, ”Stoppa den västerländska dekadensen” eller ”Bögar är som judar 
– de måste dö” (138). 

Som ett exempel på de utmaningar som organisatörer av offentliga HBT-
evenemang möter konstaterade en polsk undersökning 2005 att 78 procent var 
emot att HBT-organisationer skulle ha rätt att demonstrera offentligt (139).  

Fältarbetsforskningen visar att utöver angreppen mot parader eller marscher 
rapporterar flera icke-statliga HBT-organisationer säkerhetsproblem för 
deltagarna före och särskilt efter prideevenemang (140). Enligt rapporterna har 
polisen inte kunnat eller inte velat skydda deltagarna mot angrepp (141). 

Det finns flera exempel på politiker som vägrar att stödja prideevenemang, men 
när dessa politiker har direkt ansvar för likabehandling blir det politiska 
budskapet extra starkt. I maj 2008 vägrade den nytillsatta ministern för lika 
möjligheter i Italien att stödja Gay Pride i Rom under förevändningen att 
homosexuella inte längre diskrimineras i Italien. Hon höll inte med om det hon 
uppfattade som Gay Pride-organisatörernas syfte, nämligen att ge 
homosexuella förbindelser samma legitimitet som heterosexuella äktenskap. 

Med hänsyn till behandlingen från myndigheter, typen av motdemonstrationer 
och den allmänna debatt som åtföljer HBT-demonstrationer är det uppenbart att 
extremister inte är de enda aktörer som hotar rätten till mötesfrihet för HBT-
demonstrationer. Det råder en betydande överlappning mellan medlemsstater 
där myndigheter har vägrat eller varit ovilliga att bevilja tillstånd till HBT-
demonstrationer och förekomsten av våldsamma motdemonstrationer. 

Förbud mot, hinder för och angrepp mot HBT-demonstrationer 

Under de senaste fem åren har det förekommit förbud mot, hinder för och 
organiserade angrepp mot offentliga HBT-demonstrationer i Bulgarien, 

(137) Rumänien, landrapport. 
(138) S.P. Knudsen, ”Gay Pride er vestlig decadence” i Dagbladet Information den 2 juni 2008, 

finns på http://www.information.dk/160136 (21.7.2008). 
(139) Public Opinion Research Center (2005) Acceptance of rights for gay and lesbian persons 

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

(140) Fältarbetsmöte med t.ex. RFSL (Sverige den 5 mars 2008), Háttér Társaság a Melegekért 
[Háttér stödförening] (Ungern den 17 april 2008), Mozaika (Lettland den 12 mars 2008). 

(141) Fältarbetsmöten med t.ex. ACCEPT (Rumänien den 7 april 2008), Háttér Társaság a 
Melegekért [Háttér stödförening] (Ungern den 17 april 2008), Campaign Against Homophobia 
(Polen den 17 mars 2008). 
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Estland, Lettland, Polen och Rumänien. Organiserade angrepp (men inga 
förbud eller hinder) har förekommit i Tjeckien, Ungern, Italien och Sverige. 

Inga problem i detta avseende har rapporterats i Portugal, Spanien, Frankrike, 
Belgien, Tyskland, Österrike, Slovakien, Slovenien, Malta, Irland, Förenade 
kungariket, Luxemburg, Nederländerna, Grekland, Danmark eller Finland.  

Forskning på fältet ger oss möjlighet att notera fallet med Litauen, där det trots 
flera försök att anordna offentliga HBT-evenemang inte har hållits ett enda när 
denna rapport skrivs, på grund av förbud från lokala myndigheter (142). I 
Cypern anordnades inga offentliga HBT-evenemang (143). 

Tillgång till lokaler 

I vissa medlemsstater har HBT-personer och -organisationer också svårt att 
hitta lokaler för politisk eller kulturell verksamhet. I alla medlemsstater utom 
Cypern har icke-statliga HBT-organisationer egna kontor eller delar kontor 
med andra icke-statliga organisationer. Ibland kan det vara problematiskt att få 
sådana lokaler för att organisera politisk, social eller kulturell verksamhet. I 
Litauen vägrade enligt fältforskningen t.ex. en icke-statlig organisation för 
funktionshindrade att hyra ut kontorsutrymme till Lithuanian Gay League 
(LGL) för att de inte ville ha HBT-personer i sina lokaler (144). 

Högtidlighållandet av tioårsdagen för HBT-rörelsen i Slovenien skulle ha ägt 
rum vid slottet i Ljubljana. Slottets arrendator ställde in evenemanget när han 
fick reda på att det var HBT-relaterat (145). 

I Italien 2005 protesterade lesbiska organisationer i Milano mot att provinsen 
Milano vägrade ge tillgång till en lokal för ett internationellt seminarium om 
lesbiska frågor några dagar före evenemanget. HBT-organisationer utestängdes 
från en regeringskonferens om familjen som anordnades av familjeministeriet i 
maj 2007. Dessutom ägs många teatrar, biografer och andra platser som 
används för offentliga debatter i Italien av den katolska kyrkan, och där har 
evenemang som behandlar HBT-rättigheter vägrats tillträde (146). 

Slutsatser 

I de flesta medlemsstater kan HBT-personer fritt utöva sin rätt till mötesfrihet. 
På senare år har emellertid förbud eller administrativa hinder blockerat 
organisationen av fredliga, offentliga HBT-demonstrationer i vissa 

(142) Fältarbetsmöten med Lithuanian Gay League (Litauen den 13 mars 2008) och 
ombudsmannen för lika möjligheter (Litauen den 14 mars 2008). 

(143) Fältarbetsmöte med Cypriot Gay Liberation Movement (Cypern den 10 april 2008). 
(144) Fältarbetsmöten med Lithuanian Gay League (Litauen den 13 mars 2008) och 

ombudsmannen för lika möjligheter (Litauen den 14 mars 2008). 
(145) Slovenien, landrapport. 
(146) Italien, landrapport och fältarbetsmöten med Arcigay och Arcilesbica den 5 mars 2008. 
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medlemsstater (Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien och 
Bulgarien). Med undantag för Litauen har de icke-statliga HBT-
organisationerna dock lyckats anordna sina evenemang i dessa medlemsstater.  

I vissa medlemsstater har de offentliga myndigheterna inte heller kunnat eller 
velat garantera säkerheten för deltagare i HBT-demonstrationer i fråga om 
attacker från högerextrema, nationalistiska, konservativa och/eller religiösa 
motdemonstrationer. Under de senaste fem åren har sådana attacker 
förekommit i Sverige, Estland, Lettland, Polen, Tjeckien, Ungern, Italien, 
Rumänien och Bulgarien.  

Enligt uppgifter som har inhämtats under intervjuerna rapporterade icke-statliga 
HBT-organisationer också att det kan vara svårt att hitta lokaler för HBT-
verksamhet i vissa medlemsstater (147). 

(147) Information från fältarbetsintervjuer i Italien, Litauen och Slovenien. 

 63 

                                                      

Öve
rsä

ttn
ing

 in
te 

ve
rifi

era
t



Arbetsmarknaden  
I detta avsnitt granskas en rad olika frågor i samband med diskriminering på 
grund av sexuell läggning på arbetsmarknaden. Bland annat behandlas HBT-
personers osynlighet, hur HBT-personer utnyttjar sina rättigheter på 
arbetsmarknaden, belägg för den upplevda nivån på diskriminering och 
homofobi på arbetsplatsen, diskrimineringens utbredning på arbetsmarknaden 
och arbetsgivarnas attityder till och skyldigheter mot HBT-personer.  

HBT-personers öppenhet eller osynlighet  

I samtliga medlemsstater sade de icke-statliga HBT-organisationer som 
intervjuades ute på fältet att många HBT-personer inte är synliga på 
arbetsmarknaden. Denna slutsats stöds av intervjuer med nationella 
jämställdhetsorgan och offentliga myndigheter i alla de 
27 medlemsstaterna (148). Som kommissionen påpekar ”identifieras den 
diskriminerade gruppen knappt i den offentliga statistiken och vill inte heller 
alltid det ... Vi fick höra att diskriminering på grund av sexuell läggning 
förekom så snart någon hade anställts och personens sexuella läggning hade 
avslöjats, oavsett om detta hade skett frivilligt eller ej.” (149) 

Enligt en rapport från ILGA-Europe (150) har 42 procent av 
HBT-respondenterna inte ”kommit ut” på sin arbetsplats. Sextiosex procent 
nämner rädsla för repressalier som en faktor i deras beslut att hålla sin läggning 
dold.  

I en svensk undersökning (151) som genomfördes av Arbetslivsinstitutet 
framkom att 50 procent av HBT-respondenterna inte var öppna på sin 
arbetsplats. Fyrtio procent av dessa undvek att delta i sällskapslivet av rädsla 
för att ”avslöjas”. 

I en tysk undersökning (152) av 2 230 homosexuella arbetstagare framträdde ett 
liknande mönster: 52 procent av de homosexuella dolde antingen sin sexuella 
läggning helt för sina kollegor eller avslöjade den bara för ett fåtal. Det var 

(148) Fältarbetsmöten med icke-statliga HBT-organisationer, nationella jämställdhetsorgan och 
offentliga myndigheter i alla EU-medlemsstater, mars–maj 2008. 

(149) Europeiska kommissionen, The Fight against Discrimination and the Promotion of Equality. 
How to Measure Progress Done, s. 62. Finns på 
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. (red.) finansierat av ministeriet för 
generationsfrågor, familj, kvinnor och integration i Nordrhein-Westfalen. 
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mycket mindre vanligt att man var öppen inför arbetsledare eller chefer 
(65,1 procent var inte alls öppna, eller var endast öppna inför några få 
arbetsledare eller chefer). Inom vissa arbetssektorer, som militären och kyrkan, 
är graden av öppenhet mycket lägre än genomsnittet.  

En finsk studie (153) visade att HBT-arbetstagare har en särskild ställning 
jämfört med andra minoriteter när det gäller hur öppenheten påverkar deras 
arbetsliv. Osäkerhet i fråga om sysselsättning nämndes som en av de viktigaste 
anledningarna till att hålla sin läggning hemlig på arbetsplatsen. Enligt en 
annan finsk undersökning (154) är det vanligt att HBT-personer utarbetar 
strategier för att undvika att avslöja sin HBT-status, t.ex. genom att byta 
samtalsämne eller gå iväg från ett samtal på arbetsplatsen.  

 

Som en företrädare för det svenska Riksförbundet för homosexuellas, 
bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) konstaterade: ”Du kanske 
känner att du måste vara vag i dina svar, och till slut blir du den här grå 
personen jämfört med de andra. Du blir definitivt inte en i gruppen på det sättet, 
så den sociala aspekten av ditt arbete blir en flopp. Vi tillbringar trots allt en 
tredjedel av våra liv på jobbet, så det är väldigt viktigt att vara en i laget.” (156) 

Forskningen pekar på att denna ständiga balansgång i livet på arbetsplatsen har 
sina följder. En svensk undersökning (157) visade att det finns hälsorisker med 
att inte komma ut på arbetsplatsen, och en brittisk undersökning (158) visade att 
HBT-personer anser att de är mer produktiva på arbetet om de är öppna. 

(153) J. Lehtonen och K. Mustola red. (2004) Straight people don’t tell, do they…? Negotiating the 
boundaries of sexuality and gender at work, forskningsrapporter 2b/04, Arbets- och 
näringsbyrån. 

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

(155) J. Lehtonen och K. Mustola red. (2004), Straight people don’t tell, do they…? Negotiating 
the boundaries of sexuality and gender at work, forskningsrapporter 2b/04. Arbets- och 
näringsbyrån. 

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

(157) Arbetslivsinstitutet (2003), Arbetsvillkor och utsatthet. Finns på 
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. 

”Jag har ofta tänkt att efteråt, om vi skulle få in unga flickor som patienter, skulle de 
säkert aldrig låta mig ta hand om dem igen. Jag menar, jag skulle aldrig bli 
översköterska eller något. Att de säkert skulle tro att jag var pedofil eller något. Så 
kändes det, som Gud om [de] får reda på det nu.” (155) (Kvinna, 31, Finland) 
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Tillträde till rättigheter på arbetsmarknaden  

I direktivet om likabehandling inom arbetslivet (159) förbjuds både direkt och 
indirekt diskriminering och även trakasserier på arbetsplatsen och i 
anställningen på grund av sexuell läggning inom både privat och offentlig 
sektor. Detta förbud gäller för villkoren för tillträde till sysselsättning, 
egenföretagande eller yrken, tillgång till yrkesvägledning eller yrkesutbildning, 
anställnings- och arbetsvillkor samt medlemskap och deltagande i arbetstagar- 
eller arbetsgivarorganisationer. Direktivet skulle ha genomförts av 
EU-medlemsstaterna senast den 2 december 2003, men tillämpningen har 
varierat i de olika medlemsstaterna (160). 

Av intervjuerna med nationella jämställdhetsorgan och icke-statliga HBT-
organisationer framgick att frågan om hur HBT-personer utnyttjar sina 
rättigheter och kräver upprättelse för diskriminerande behandling är ett problem 
i samtliga 27 medlemsstater.  

Om en HBT-person utsätts för diskriminering är det ytterst viktigt att han eller 
hon har tillgång till mekanismer för att lämna in klagomål. Förekomsten av ett 
nationellt jämställdhetsorgan som hanterar klagomål på grund av sexuell 
läggning är i detta avseende avgörande för HBT-personers möjlighet att få 
tillgång till rätten till icke-diskriminering. Men i många medlemsstater finns det 
helt enkelt inget sådant organ. 

Av kartan framgår var de nationella jämställdhetsorganen omfattar 
diskriminering på grund av sexuell läggning i de 27 medlemsstaterna:  

Nationella jämställdhetsorgan  

(159) Rådets direktiv 2000/78/EG (27.11.2000). 
(160) Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (2008), Homofobi och 

diskriminering på grund av sexuell läggning i EU:s medlemsstater: Del 1 – analys av 
rättsläget, s. 36–52. 
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 Insert translation  Insert translation 
Country Results Resultat per land Lithuania Litauen 
The Netherlands  Nederländerna Italy Italien 
Sweden Sverige Finland Finland 
Denmark Danmark Portugal Portugal 
Austria Österrike Slovenia Slovenien 
Belgium Belgien Estonia Estland 
Spain Spanien Hungaria Ungern 
Germany Tyskland Slovakia Slovakien 
Luxembourg Luxemburg Bulgaria Bulgarien 
France Frankrike Greece Grekland 
United Kingdom Förenade kungariket Cyprus Cypern 
European Union (27) EU (27) Latvia Lettland 
Ireland Irland Romania Rumänien 
Czech Republic Tjeckien Malta Malta 
Single Equality Body Ett enda jämställdhetsorgan 
Moving towards a Single Equality Body På väg mot ett enda jämställdhetsorgan 
No Equality Body addressing discrimination on ground of sexual 
orientation 

Inget jämställdhetsorgan behandlar diskriminering på grund av 
sexuell läggning 

 
 
Det förekommer en generell konvergens mot modellen med ett enda 
jämställdhetsorgan som har behörighet att hantera samtliga 
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diskrimineringsgrunder. Den modellen finns redan i 18 medlemsstater 
(Belgien, Bulgarien, Danmark, Tyskland, Grekland, Frankrike, Irland, 
Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Nederländerna, 
Österrike, Rumänien, Slovenien, Slovakien och Förenade kungariket). 
Även om nio medlemsstater när den här rapporten skrivs inte har 
jämställdhetsorgan som är behöriga att ta upp diskriminering på grund av 
sexuell läggning är tre medlemsstater på väg i den riktningen (Estland, Italien 
och Portugal). 

Det är endast Sverige som har haft ett särskilt organ med uppgift att hantera 
diskriminering på grund av sexuell läggning – HomO – som är en av fyra 
jämställdhetsombudsmän. Från och med den 1 januari 2009 har HomO och de 
andra ombudsmännen mot diskriminering slagits ihop till 
Diskrimineringsombudsmannen. Den nya ombudsmannen ska basera sin 
verksamhet på den nya diskrimineringslag som kommer att ersätta de 
nuvarande sju lagarna om diskriminering (161). Sammanlagt kommer det alltså 
inom ett år eller två att finnas 22 medlemsstater med ett enda 
jämställdhetsorgan som är behörigt att hantera samtliga 
diskrimineringsgrunder. 

I nio medlemsstater saknas det ett jämställdhetsorgan som har behörighet att 
hantera diskriminering på grund av sexuell läggning (Tjeckien, Danmark, 
Estland, Spanien, Italien, Malta, Polen, Portugal och Finland). I fem av 
dessa kan en ombudsman ha behörighet att ta emot klagomål om 
diskriminering på grund av sexuell läggning (Tjeckien, Estland, Spanien, 
Polen och Finland). Dessa typer av ombudsmän har dock inte tillgång till den 
rad av befogenheter som föreskrivs för jämställdhetsorgan i direktivet om 
likabehandling oavsett ras. 

Diskrimineringsuppgifter  

Det finns få officiella statistiska uppgifter om diskrimineringsklagomål. Tio 
medlemsstater (Österrike, Tjeckien, Cypern, Estland, Ungern, Lettland, 
Litauen, Nederländerna, Rumänien och Sverige) sammanställer statistiska 
uppgifter om klagomål. I tabellen nedan visas antalet klagomål per land, 
tillsammans med det totala antalet konstaterade fall av diskriminering (162):  

(161) Diskrimineringsombudsmannen ska arbeta emot diskriminering som har samband med kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder inom alla samhällsområden. 
Diskrimineringsombudsmannen ska dessutom arbeta för lika rättigheter och möjligheter, 
övervaka efterlevnaden av diskrimineringslagen, handlägga enskilda klagomål och främja 
jämställdhet genom rådgivning och utbildning. http://www.homo.se/o.o.i.s/1210 (23.10.2008) 

(162) Uppgifter från Fralex landrapporter om rättsläget, information om Sverige från HomO. 
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Land 

Totalt antal klagomål om 
diskriminering på grund av 
sexuell läggning – 
jämställdhetsorgan, 
domstolar osv. (2007)  (163) 

Totalt antal konstaterade 
fall av bekräftad 
diskriminering 2007 hos 
jämställdhetsorgan, 
domstolar osv. (2007) (164) 

Österrike 45 0 
Tjeckien 1 1 
Cypern 1 Ännu ej avgjort 
Estland 1 0 
Ungern 2 0 
Lettland 12 1 
Litauen 18 1 
Nederländerna 6 3 
Rumänien 7 1 
Sverige  62 6 (165) 

 

Intervjuer med nationella jämställdhetsorgan och icke-statliga 
HBT-organisationer i samtliga 27 medlemsstater lyfte fram det faktum att trots 
genomförandet av EU-lagstiftningen och trots att den lagstiftningen har 
införlivats i den nationella lagstiftningen i hela EU, är andelen styrkta fall av 
diskriminering på grund av sexuell läggning anmärkningsvärt låg.  

I Lettland säger ombudsmannen och den icke-statliga HBT-organisationen 
Mozaika att det låga antalet diskrimineringsärenden kan ha en rad orsaker, t.ex. 
att HBT-personer drar sig för att hantera publiciteten kring ett domstolsärende 
och att de inte inser att problemen de ställs inför faktiskt är diskriminering (167).  

(163) Klagomålen omfattar diskriminering inom alla samhällsområden (anställning, utbildning, 
bostäder, varor och tjänster osv.).  

(164) Antalet klagomål 2007 behöver inte motsvara antalet avgöranden under 2007 eftersom vissa 
beslut inte fattas samma år som klagomålet lämnas in.  

(165) Det är viktigt att påpeka att de sex fallen endast avspeglar de fall där det fanns tillräckliga 
bevis på diskriminering och där ett beslut som bekräftade bevisningen hade fattats. I de 
återstående 56 fallen kunde det inte konstateras några överträdelser. Detta måste inte 
nödvändigtvis innebära att det inte förekom någon diskriminering i dessa fall, utan endast att 
exempelvis bevisningen till stöd för påståendet om diskriminering var alltför svag. 

(166) Fältarbetsmöte med Mozaika (Lettland den 12 mars 2008). 
(167) Fältarbetsmöte med ombudsmannen och Mozaika (Lettland den 12 mars 2008). 

En företrädare för den icke-statliga HBT-organisationen Mozaika uttryckte det så här 
under en intervju: ”Folk är i allmänhet inte öppna med sin sexuella läggning på jobbet, 
och de känner inte till sina rättigheter och vill undvika uppmärksamhet. Dessutom har 
vi den internaliserade homofobin. Det lettiska samhället är så homofobiskt att HBT-
personer lägger sig till med negativa åsikter om sig själva.” (166) 
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Under en intervju påpekade den icke-statliga HBT-organisationen Campaign 
Against Homophobia i Polen att HBT-personer riskerar att förlora jobbet om de 
lämnar in ett klagomål (168). Eftersom Polen har en förhållandevis hög 
arbetslöshet är HBT-personer rädda för att bestraffas, och att lämna in ett 
klagomål mot en arbetsgivare uppfattas som liktydigt med sämre chanser att 
hitta en ny anställning (169). En företrädare för The Equality Authority i Irland 
upplyste intervjuarna om att även HBT-personer som är väl medvetna om sina 
rättigheter är ovilliga att träda fram och lämna in klagomål, av rädsla för 
publicitet (170). 

I Grekland visade en begränsad forskning med diskrimineringstester (171) att 
en av fyra arbetsgivare var tveksamma till att kalla manliga arbetssökande som 
de visste eller trodde var homosexuella (”homo-märkta”) till 
anställningsintervjuer. Denna procentandel är högre för manliga arbetsgivare 
(en av tre).  

 

Goda metoder: I Frankrike har HALDE [Höga myndigheten för kampen mot 
diskriminering och för jämlikhet] utvecklat och delat ut en mångfaldsstadga [la 
charte de la diversité] till hundratals franska företag för att öka medvetenheten 
och få viktiga intressenter att se över sitt beteende på det här området (173).  

I Österrike fick en spårvagnsförare i Wien som trakasserades av sina kolleger i 
många år till slut sparken av lokaltrafikföretaget. Arbetstagaren stämde 
företaget och vann i första instans i en arbetsdomstol i Wien. 

(168) Fältarbetsmöte med Kampania (Polen den 17 mars 2008). 
(169) Fältarbetsmöte med Kampania (Polen den 17 mars 2008). 
(170) Fältarbetsmöte med Equality Authority Irland (Irland den 4 april). 
(171) Drydakis Nick (2007), Dual Life for Equal Labour? Sexual Orientation Discrimination in 

the Greek Labour Market, Ekonomiska institutionen, universitetet på Kreta, B.E.N.E.Tec, finns 
på 
http://www.soc.uoc.gr/econ/wpa/docs/Sexual_Orientation_Discrimination_in_Greece_Drydaki
s.pdf (11.9.2009). 

 
(172) Fältarbetsmöte med Inter LGBT och L’Autre Cercle (Frankrike den 10 mars 2008). 
(173) Se http://www.charte-diversite.com (7.2.2009). 

I Frankrike berättade de icke-statliga HBT-organisationerna Inter LGBT och L’Autre 
Cercle under intervjuerna om en ”felande länk” mellan ordet ”diskriminering” och 
sexuell läggning: ”När du säger ordet ’diskriminering’ tänker folk automatiskt på kön 
och ras/etnicitet – medan andra grunder, som sexuell läggning, kommer långt 
efter.’” (172) 
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Lokaltrafikföretaget har överklagat domen, och ärendet ligger nu hos 
appellationsdomstolen (174). 

Uppgifterna från de icke-statliga HBT-organisationerna får stöd av 
forskningsresultat. I en undersökning (175) som omfattade både Nordirland i 
Förenade kungariket och Irland som baserades på intervjuer med HBT-
personer, icke-statliga organisationer och tjänstemän vid jämställdhetsorgan 
konstaterades att ”alla potentiella klagande möter vissa hinder när det gäller att 
identifiera och driva klagomålsärenden, men många av dessa hinder är ännu 
större för HBT-personer”. Några av de hinder man identifierade var rädsla för 
bestraffningar, risk för uppsägning och risk för att utsättas för homofobiska 
eller diskriminerande handlingar. 

Eurobarometerundersökningen visade också en allvarlig brist på medvetenhet 
om den gällande antidiskrimineringslagstiftningen. Nästan hälften (45 procent) 
av EU:s medborgare tror att det inte finns någon lag som förbjuder 
diskriminering på grund av sexuell läggning vid nyanställningar (176).  

Upplevd diskriminering och homofobi på arbetsplatsen 

E-undersökningen av intressenterna innehöll frågor om öppna HBT-personers 
möjlighet att få anställning jämfört med heterosexuellas. Fyrtiotre procent av 
respondenterna ansåg att öppna HBT-personer skulle ha ”ojämlika” eller 
”ganska ojämlika” möjligheter jämfört med heterosexuella. Femtioen procent 
ansåg att de skulle ha ”måttligt lika möjligheter” eller ”ganska lika 
möjligheter”, medan endast sex procent sade att en öppen HBT-person skulle 
ha lika möjligheter. När det gäller möjligheterna att få anställning som öppen 
transperson anser dock 71 procent av respondenterna att de skulle ha 
”ojämlika” eller ”ganska ojämlika” möjligheter att få ett jobb.  

Forskning om erfarenheter på arbetsplatsen 

Resultatet av e-undersökningen och fältarbetsintervjuarna korrelerar med 
forskningsresultat i flera medlemsstater, bland annat Belgien (177), 
Tyskland (178), Sverige (179), Slovakien (180), Irland (181), Danmark (182), 

(174) Se http://wien.orf.at/stories/270683 (10.1.2009). 
(175) J. Walsh, C. Conlon, B. Fitzpatrick och 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), finns på 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_en.pdf (12.1.2009). 

(177) Flanderns ekonomiska och sociala råd (SERV), Holebi’s en de arbeidsmarkt, SERV 2005. 
John Vincke, Alexis Dewaele, Wim Van den Berghe och Nele Cox, Zzzip – een statistisch 
onderzoek met het oog op het verzamelen van basismateriaal over de doelgroep holebi’s. 
Gent 2006. 

(178) D. Frohn (2007), ”Out im Office?!” Sexuelle Identität, (Anti-)Diskriminierung und Diversity 
am Arbeitsplatz. Köln: Schwules Netzwerk NRW e.V. (red.). Finansierad av ministeriet för 
generationsfrågor, familj, kvinnor och integration i Nordrhein-Westfalen.  
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Ungern (183) och Finland (184). Sammanfattningsvis visar dessa 
undersökningar att HBT-personer upplever diskriminering och homofobi på 
arbetsplatsen genom direkt och indirekt diskriminering (tillgång till 
sysselsättning, uppsägning och avsaknad av befordran), ojämlik behandling på 
områden som uppskattning, prestationstryck, karriärmöjligheter, utbildning, lön 
och/eller semester, trakasserier i form av förnedrande eller nedsättande 
uttalanden, utskällningar eller förolämpningar eller grova uttryck från kolleger, 
spydigheter, förlöjliganden, skvaller och rykten, sexuellt explicita kommentarer 
och social isolering. 

Samtidigt som öppenhet kan skapa problem med diskriminering på grund av sexuell 
läggning upplever även dolda HBT-personer diskriminering. Forskning i 
Slovakien (185) visade att trots att många HBT-personer döljer sin sexuella läggning 
på jobbet hade över 25 procent upplevt trakasserier. I Sverige anmälde en man som 
var anställd av ett sjukhus i Skåne sin arbetsgivare till HomO för diskriminering på 
arbetsplatsen på grund av sin sexuella läggning, eftersom han efter att ha nämnt på 
jobbet att han var homosexuell hade utsatts för anspelningar, nedsättande 
kommentarer och regelrätt mobbning av sina kolleger under flera år. Trots att han 
flera gånger tog upp detta med sin chef vidtogs inga åtgärder. HomO kontaktade 
Svenska Kommunalarbetareförbundet som mannen tillhörde och facket företrädde 
honom i förhandlingar med arbetsgivaren som erkände att de inte hade uppfyllt sin 
skyldighet att vidta åtgärder. Klaganden fick en ersättning på över 30 000 kronor 
(cirka 3 000 euro) (186).  

 

(179) Arbetslivsinstitutet (2003), Arbetsvillkor och utsatthet. 
(180) P. Jójárt, M. Šípošová och A. Daučíková (2002), Report on Discrimination of Lesbians, Gay 

men and Bisexuals in Slovakia. Archive, Bratislava. 
(181) The Equality Authority (2002), Implementing Equality for Lesbians, Gays and Bisexuals. 

Dublin. 
(182) Undersökningen utfördes av CATINÉT Research på uppdrag av Ugebrevet A4. Slutsatserna 

offentliggjordes i Ugebrevet A4 den 8 augusti 2005 (A.F. Thøgersen, S. Kudahl). 
(183) J. Takács, L. Mocsonaki och T.P. Tóth, A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű 

(LMBT) emberek társadalmi kirekesztettsége Magyarországon (social utestängning av 
HBT-personer i Ungern), Budapest: MTA SZKI 2007. En undersökning som genomfördes 
nyligen i Ungern (Takács, Mocsonaki och Tóth 2008) visar att över en tredjedel av 
HBT-respondenterna uppger att de har utsatts för diskriminering och fördomar på sin 
arbetsplats. 

(184) J. Lehtonen och K. Mustola, red. (2004), Straight people don’t tell, do they…? Negotiating 
the boundaries of sexuality and gender at work, forskningsrapporter 2b/04. Arbets- och 
näringsbyrån. 

(185) Paula Jójárt, Marianna Šípošová och Anna Daučíková, Report on Discrimination of 
Lesbians, Gay men and Bisexuals in Slovakia. Archive, Bratislava 2002. 

(186) Se www.homo.se (19.8.2008) (beslut av den 6 november 2000, ärende nr 103/99). 
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Goda metoder: Trace – Transnational Cooperation for Equality (187) är 
resultatet av ett samarbete mellan fyra Equal-projekt i Frankrike (Deledios), 
Litauen (Open and Safe at Work), Slovenien (Partnership for Equality) och 
Sverige (Under ytan). Syftet är att bekämpa diskriminering av och ojämlikhet 
för HBT-personer i arbetslivet. Open Up Your Workplace: Challenging 
Homophobia and Hetero-normativity är en bok som innehåller erfarenheter och 
konkreta råd som har samlats in från Trace och som undersöker hur normer och 
fördomar fungerar på arbetsplatsen och hur man ska förändra dem (188). 

Diskrimineringens utbredning  

Ett antal studier har utförts för att undersöka utbredningen av diskriminering av 
HBT-personer på arbetsmarknaden. I detta avsnitt redovisas undersökningar i 
Frankrike, Sverige, Danmark, Ungern och Förenade kungariket som visar 
omfattningen av diskriminering och upplevd diskriminering. 

I Frankrike visade nationella opinionsundersökningar av observatoriet för 
L’Autre Cercle att 42 procent av de homosexuella inte är synliga inom sitt 
företag, medan 16 procent av de rapporterade fallen av homofobi i årsrapporten 
från SOS Homophobie (2007) är arbetsrelaterade. I Sverige visade en 
undersökning (189) från Arbetslivsinstitutet att 30 procent av de homosexuella 
och bisexuella kvinnorna sade att nedsättande kommentarer om HBT-personer 
var vanliga på arbetsplatsen (190). En undersökning av diskriminering av 
homosexuella på grund av sexuell läggning i Danmark visade att 39 procent 
hade upplevt diskriminering på arbetsplatsen på grund av sin sexuella 
läggning (191). En nyligen genomförd analys av 150 personliga redogörelser för 
diskriminering och en undersökning utförd av sociologiska institutet i Ungern 
visade att mer än en tredjedel av HBT-respondenterna hade upplevt 
diskriminering och fördomar på arbetsplatsen (192). I en undersökning (193) av 
fackföreningen UNISON i Förenade kungariket sade 52 procent av HBT-
medlemmarna att de hade blivit diskriminerade på grund av sin sexuella 
läggning.  

(187) Se http://www.atviri.lt/index.php/about_trace__transnational_cooperation/about_trace/1277 
(22.10.2008). 

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

(189) Arbetslivsinstitutet (2003), Arbetsvillkor och utsatthet. Stockholm. 
(190) Arbetslivsinstitutet (2003), Arbetsvillkor och utsatthet. Stockholm. 
(191) Undersökningen utfördes av CATINÉT Research på uppdrag av Ugebrevet A4. Slutsatserna 

offentliggjordes i Ugebrevet A4 den 8 augusti 2005 (A.F. Thøgersen, S. Kudahl). 
(192) J. Takács, L. Mocsonaki och T. P. Tóth, A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű 

(LMBT) emberek társadalmi kirekesztettsége Magyarországon (social utestängning av 
HBT-personer i Ungern). Budapest: MTA SZKI 2007. 

(193) Icke offentliggjord undersökning av HBT-medlemmar i UNISON. 
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Ytterligare en brittisk undersökning (194) som utfördes av Stonewall och som 
omfattade 1 658 HBT-personer i hela Förenade kungariket visade att 
20 procent av respondenterna hade upplevt mobbning av sina kolleger på grund 
av sin sexuella läggning. Dessutom visade resultatet att vissa kategorier av 
homosexuella anställda – t.ex. kvalificerade yrkesarbetare, kvalificerade 
tempoarbetare eller arbetare utan yrkesutbildning – löper 50 procent större risk 
att mobbas än anställda i högre och ledande ställning, administrativ personal 
eller kontorspersonal. 

Andelen personer som upplever diskriminering på grund av sexuell läggning i 
dessa undersökningar är förstås oacceptabelt hög. Dessutom är det rimligt att 
anta att resultaten delvis döljer problemets verkliga omfattning eftersom HBT-
identiteten är såpass osynlig och sällan visas öppet.  

Arbetsgivarnas attityder och ansvar gentemot HBT-anställda 

EU:s antidiskrimineringslagstiftning innebär att arbetsgivare är skyldiga att 
skydda sina anställda mot diskriminering och garantera likabehandling 
oberoende av sexuell läggning. Ändå nämndes arbetsgivarnas ansvar inte 
särskilt ofta under fältarbetsintervjuerna med de nationella jämställdhetsorgan, 
offentliga myndigheter och icke-statliga HBT-organisationer som intervjuades 
inför den här rapporten.  

I en undersökning i Förenade kungariket om konsekvenserna av 
lagstiftningen om likabehandling i arbetslivet (195) konstaterades att 34 procent 
av HBT-respondenterna angav att lagstiftningen om likabehandling i arbetslivet 
hade haft en positiv inverkan, och 65 procent sade att det var mer sannolikt att 
de skulle lämna in ett klagomål efter det att bestämmelserna hade införts.  

Goda metoder: ”Likabehandling av homosexuella är en integrerad del av 
vårt företags jämställdhetspolicy. Vi vill vara en trygg arbetsplats för 
homosexuella. Som landets största arbetsgivare anser vi också att vi bör 
föregå med gott exempel för andra arbetsgivare i området.” (196) 
(Chefstjänsteman, grevskapsrådet för Denbighshire, Förenade kungariket) 

 

Dessa resultat framhäver ledningens betydelse. En tysk studie visade att 
mångfaldsarbete och en fördomsfri kultur (t.ex. genom att erbjuda 

(194) R. Hunt och S. Dick (2008), Serves You Right. Lesbian and gay people’s expectations of 
discrimination. Stonewall. 

(195) Colgan, F., Creegan, C., McKerney, A. och Wright, T. (odaterad), 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, tredje utgåvan, s. 8. 
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partnerförmåner) påverkar HBT-personers öppenhet och välmående (197). De 
som intervjuades påpekade att en mångfaldspolicy inte i sig förhindrar 
diskriminering (198), men att den kan vara ett viktigt första steg i en 
organisation. 

Enligt en rapport från ILGA-Europe håller arbetsgivarinsatser på grund av de 
rättsliga kraven på att ge vika för det framväxande argumentet att mångfald 
lönar sig för verksamheten (199). I Tyskland stöder t.ex. ett antal 
multinationella företag (Ford, Schering och Deutsche Bank för att nämna 
några) inrättandet av HBT-nätverk inom sina företag, och partnerförmåner 
gäller för såväl HBT-anställda som heterosexuella anställda (200).  

Goda metoder: Mångfaldsprogram. Programmet Stonewall Diversity Champions 
inrättades i Förenade kungariket 2001 för att sammanföra organisationer som ville 
ta itu med diskriminering på grund av sexuell läggning, utbyta goda metoder, 
utveckla riktmärken och idéer samt främja mångfald på arbetsplatsen. De 
deltagande företagen har vidtagit ett antal åtgärder som beskrivs i programmet: De 
har t.ex. utvecklat och marknadsfört en skriftlig jämställdhets- och mångfaldsplan 
som förbjuder diskriminering och uttryckligen anger sexuell läggning som en 
dimension av diskriminering. De har utvecklat en arbetsgrupp/ett mångfaldsteam 
som omfattar HBT-frågor, utsett en HBT-ansvarig på styrelse- eller ledningsnivå, 
inrättat ett HBT-nätverk för stöd, rådgivning och utbildning på arbetsplatsen (201). 

 

Goda metoder: Det svenska partnerskapsprojektet Fritt fram samlade ett antal 
organisationer med den gemensamma målsättningen att skapa ett arbetsklimat där 
alla möts av respekt oavsett sexuell läggning. Arbetsgivarorganisationer, 
fackföreningar, HBT-organisationer och en kommun samarbetade och erbjöd 
seminarier, utbildningar och en rad olika publikationer. Under tre år utbildades 
omkring 8 000 fackliga företrädare, arbetsgivare och andra genom projektet. 
Projektet avslutades hösten 2007 (202). 

 

(197) D. Frohn (2007), ”Out im Office?!” Sexuelle Identität, (Anti-)Diskriminierung und Diversity 
am Arbeitsplatz. Köln: Schwules Netzwerk NRW e.V. (red.) finansierat av ministeriet för 
generationsfrågor, familj, kvinnor och integration i Nordrhein-Westfalen. 

(198) Fältarbetsmöte med Cigale (Luxemburg den 7 april 2008), fältarbetsmöte med Arcigay och 
Arcilesbica (Italien den 5 mars 2008). 

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

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

(201) Se http://www.stonewall.org.uk/workplace/1447.asp (18.2.2009). 
(202) Se http://www.frittfram.se/default.asp?lid=1 (22.10.2008). 
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Goda metoder: År 2007 utarbetade den lesbiska organisationen ŠKUC LL i 
Slovenien en reklamfilm för TV med titeln ”Stoppa homofobin: Trygghet på 
arbetsplatsen för alla”. Reklamfilmen visade berömda slovenska HBT-personer 
på jobbet. Den visades i nationell TV och i andra lokala och kommersiella TV-
kanaler (203). 

Slutsatser  

HBT-personer utsätts för homofobi och diskriminering på arbetsmarknaden på 
flera sätt: direkt diskriminering, trakasserier, mobbning, hån och social 
utfrysning. På grund av HBT-personers bristande synlighet och en 
förhållandevis låg nivå registrerade klagomål hos nationella jämställdhetsorgan 
är det inte möjligt att fastställa den verkliga omfattningen av homofobi, 
transfobi och diskriminering. En allmän brist på medvetenhet om rättigheter i 
kombination med HBT-personers ovilja att visa sin sexuella läggning eller 
könsidentitet offentligt under en domstolsprocess kan delvis förklara detta 
fenomen. 

Många arbetsplatser anses i dagsläget inte vara ”säkra” för HBT-personal. 
Även om uppgifterna varierar beroende på det nationella sammanhanget visar 
undersökningar och intervjuer med nationella jämställdhetsorgan och icke-
statliga HBT-organisationer att majoriteten av HBT-personerna i allmänhet är 
ovilliga eller ganska ovilliga att vara öppna på arbetsplatsen.  

Tidigare erfarenheter eller rädsla för homofobi och diskriminering, risken för 
att bli uppsagd och arbetsmiljön är alla faktorer som bidrar till HBT-personers 
beslut om att vara öppna på arbetsplatsen. Att hålla sin sexuella läggning dold 
påverkar emellertid HBT-anställdas hälsa och välmående och kan leda till 
sämre arbetsprestationer. 

Ledningens roll samt förekomsten eller avsaknaden av mångfalds- och 
likabehandlingsplaner påverkar HBT-personers upplevelse av en säker och 
inkluderande arbetsmiljö. Motivationen att driva diskrimineringsärenden 
påverkas av att det finns lagstiftning om likabehandling i arbetslivet – och att 
den omfattar HBT-personer.  

(203) Se http://www.ljudmila.org/lesbo/english.htm (22.10.2008). 
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Utbildning  
I det här avsnittet granskar vi mobbning och trakasserier av HBT-ungdomar i 
skolor och vilka följder detta får. Dessutom behandlas den dåliga synligheten 
för frågor om sexuell läggning i läroplaner och undervisningskulturer. 

Som Europeiska kommissionen har konstaterat finns det åtskilliga bevis på 
diskriminering på grund av sexuell läggning i skolor, framför allt i form av 
homofobisk mobbning (204). I en undersökning utförd av The Equality 
Authority i Irland framgår att många HBT-personer blir medvetna om sin 
homosexuella läggning innan de fyllt femton år, vilket innebär att många HBT-
personer ofta går genom puberteten och skolan i full vetskap om sin sexuella 
identitet, vilket kan öka deras sårbarhet (205). Enligt en undersökning av ILGA-
Europe (206) är puberteten dessutom en avgörande period i en persons 
socialisering, då ”flickor lär sig att vara flickor och pojkar lär sig att vara 
pojkar”, dvs. då gränserna för könsuttryck och beteende påverkas av andra, 
däribland kamratgrupper, vänner, lärare och familjemedlemmar. 

I hela EU identifierade och framhöll majoriteten av de intervjuade nationella 
jämställdhetsorganen, icke-statliga HBT-organisationerna och offentliga 
myndigheterna att mobbning och trakasserier samt den bristande 
representationen av HBT-identiteter och -frågor var viktiga problem inom 
utbildningen. 

Mobbning och trakasserier av HBT-ungdomar i skolan  

Omfattande studier och undersökningar av homofobi, transfobi och 
diskriminering av HBT-personer i utbildningsväsendet ger vissa belägg i ett 
antal medlemsstater. Intervjuerna med nationella jämställdhetsorgan, offentliga 
myndigheter och icke-statliga HBT-organisationer i samtliga 27 medlemsstater 
visade att uttryck för homofobi är ett stort problem i utbildningsmiljön i hela 
EU.  

(204) Se kommissionens arbetsdokument som åtföljer förslaget till rådets direktiv om 
genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. SEK(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. Bryssel: ILGA-Europe och IGLYO. 
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Grabbarnas kommentarer störde mig inte, för de var ju bara som killar är. Jag menar, 
det borde inte vara så, men man bryr sig inte, för när man har hört det en miljon gånger 
kan man allt om det och det är bara ... man tycker inte att det är så viktigt. Men just den 
personen ... det störde mig för jag behövde verkligen inte att nån som jag trodde var en 
vän kommenterar min sexualitet inför en massa andra. Så jag menar, det störde mig 
verkligen och det påverkade mina studier, för jag var väldigt arg och tänkte bara på den 
där personen. Och jag stannade hemma från skolan rätt länge, för jag var så arg på 
den personen. (Homosexuell man, 17 år, London) (207) 

 

Den belgiska icke-statliga HBT-organisationen Arc en Ciel framförde under en 
intervju att homofobi och mobbning i skolorna var ett mycket allvarligt 
problem (208). Den icke-statliga HBT-organisationen FELGT i Spanien 
berättade under intervjun att det är en säkerhetsrisk att ”komma ut” på 
gymnasiet och att det fortfarande inträffar homofobiska händelser på dessa 
skolor (209). Under en intervju berättade den icke-statliga HBT-organisationen 
Hàttèr om vanligt förekommande trakasserier och mobbning i ungerska 
skolor (210). 

Många icke-statliga HBT-organisationer och nationella jämställdhetsorgan 
påpekade att ordet ”bög” användes som ett allmänt nedsättande uttryck i 
skolorna. De sade också att lärare ofta är ovilliga att ta förolämpningar och 
andra former av HBT-trakasserier på allvar. 

Mobbning och trakasserier av HBT-elever har undersökts i Förenade 
kungariket, Malta och Irland av ILGA-Europe. 

I Förenade kungariket granskades HBT-personers erfarenheter i skolvärlden i 
en enkätundersökning 2006 av 1 100 HBT-ungdomar (211). I undersökningen 
konstaterades att nästan 65 procent av unga HBT-personer sade att de hade 
upplevt mobbning i brittiska skolor på grund av sin sexuella läggning. 
Trakasserierna skedde t.ex. i form av verbala angrepp (92 procent), fysiska 
angrepp (41 procent), mobbning på nätet (41 procent), dödshot (17 procent) 
och sexuella angrepp (12 procent). Så gott som alla unga HBT-personer sade 
att de hör uttryck som ”det är så bögigt” på ett nedsättande sätt och att de får 
höra förolämpande kommentarer som ”fjolla” och ”flata”.  

(207) Fiona Colgan, Chris Creegan, Aidan McKearney och 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. Finns på http://www.unison.org.uk/file/A2742.pdf (14.2.2009). 

(208) Fältarbetsmöte med Arc en Ciel (Belgien den 3 april 2008). 
(209) Fältarbetsmöte med FELGT (Spanien den 13 mars 2008). 
(210) Fältarbetsmöte med Hàttèr (Ungern den 17 april 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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I Malta konstaterade Gay Rights Movement i en undersökning av mobbning, 
trakasserier och våld som utfördes av elever och lärare på homofobiska grunder 
att transpersonelever hoppade av skolan eller skolkade på grund av mobbning, 
trakasserier eller bristande förståelse från lärare och elever (212). 

I Irland gjordes en undersökning av homofobisk mobbning i 365 skolor (213). 
Enligt slutsatserna kände 79 procent av de tillfrågade lärarna till fall av verbal 
homofobisk mobbning, och 16 procent av lärarna hade stött på fall av fysisk 
homofobisk mobbning. Dessutom konstaterades att homofobisk mobbning 
förekommer oftare på enkönade pojkskolor och samskolor än i enkönade 
flickskolor. 

Forskning (214) som utförts av ILGA-Europe och IGLYO omfattade 754 svar 
från unga HBT-personer från 37 europeiska länder. Resultatet visade att 
61 procent hänvisade till negativa personliga erfarenheter i skolan på grund av 
deras HBT-status, och 53 procent rapporterade att de hade mobbats. 
Forskningen visade också att både HBT-ungdomar och heterosexuella 
ungdomar som inte följer stereotypiska könsuttryck och beteenden är hotade i 
skolmiljön. Respondenterna uppfattade ofta att mobbningen hängde ihop med 
eller var en följd av ett beteende, en personlighet eller ett utseende som inte 
följde könsnormen – eller vad som uppfattades som sådant av andra.  

I Sverige klagade en manlig elev på att han under de tre sista åren i grundskolan 
hade utsatts för trakasserier på grund av sexuell läggning av andra elever och av 
skolpersonal. Klaganden hävdade att skolan hade känt till trakasserierna men inte 
hade vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra ytterligare förnedrande behandling. I 
kontakter med HomO hävdade den ansvariga kommunen att skolan hade gjort stora 
insatser för att förbättra elevens situation och att den hade uppfyllt de ställda kraven. 
HomO och kommunen kom därefter fram till en förlikning. Bland annat betalade 
kommunen 30 000 kronor (ungefär 3 200 euro) till eleven (215).  

 

Icke-statliga HBT-organisationer och nationella jämställdhetsorgan som 
intervjuades under fältarbetet lyfte framför allt fram att lärare inte reagerar på 

(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 
Communit. Malta: Union Press. J. Takács (2006), Social Exclusion of young lesbian, gay, 
bisexual and transgender (LGBT) people in Europe. Bryssel: ILGA-Europe och IGLYO. 

(213) N. James, M. Galvin och 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 och IGLYO. 

(215) Beslut den 3 augusti 2007, ärende nr 620-2006, finns på www.homo.se/o.o.i.s/4034 
11/072008 (12.10.2008). 
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användningen av homofobiskt språk i skolan eller inte vidtar åtgärder för att 
förhindra att sådant språk används. I en undersökning i Förenade kungariket 
konstaterades att homofobisk mobbning och homofobiska trakasserier ibland 
lever kvar trots medvetenheten hos skolpersonalen: av 300 observerade skolor 
var 82 procent medvetna om verbal homofobi, och 26 procent rapporterade att 
de kände till fall av fysisk homofobisk mobbning. Men trots att samtliga skolor 
i undersökningen hade generella antimobbningsplaner var det endast 6 procent 
av dem som specifikt nämnde homofobisk mobbning (216). 

I detta sammanhang konstaterade forskning i Irland att majoriteten av de 
irländska gymnasieskolorna har antimobbnings- och jämställdhetsplaner, men 
att det är få som särskilt nämner likabehandling av homosexuella: de flesta 
lärare var medvetna om homofobisk mobbning på sina skolor, men 41 procent 
hävdade att detta är svårare att ta itu med än andra former av mobbning. Vissa 
lärare ansåg att den här typen av beteende bara var ”lek” eller att ”de bara 
jäklas lite” (217). Den inställningen kan dock uppfattas som tolerans för den 
typen av beteende från elevernas sida. 

I Sverige tyder forskningen på att lärare saknar verktyg för att hantera HBT-
frågor. I en undersökning som utförts av projektet Under ytan framgår bland 
annat att endast 8 procent av lärarrespondenterna anser att de har utbildats för 
att hantera dessa frågor rätt (218).  

Goda metoder: Kampanj mot homofobisk mobbning i skolan: I Irland 
genomförde The Equality Authority och BeLonG To initiativet Making Your 
School Safe som riktade sig till skolrektorer, lärare och elever. Kampanjen 
omfattade en rad aktiviteter, t.ex. affischer på skolorna med texten 
”Homofobisk mobbning är inte okej på vår skola”, broschyrer, flygblad osv. 
Projektet arbetade för att skolorna skulle vidta ytterligare åtgärder t.ex. genom 
att utveckla planer för att motarbeta mobbning och trakasserier samt 
uppförandekoder som omfattar HBT-frågor i skolans jämställdhetsplaner. 
Skolorna uppmuntrades att utbilda lärare och göra det möjligt för dem att 
hantera homofobiska trakasserier och homofobisk mobbning i skolorna mer 
effektivt, samt att ge yrkesvägledare ordentlig utbildning i frågor som berör 
sexuell läggning (219). 

 

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

(217) J. Norman, M. Galvin och G. McNamara (2006), Straight talk: Researching gay and lesbian 
issues in the school curriculum. Dublin: Centre for Educational Evaluation, Dublin City 
University. Citerad i landrapporten om Irland. 

(218) Se http://www.ytan.se/?p=1892 (18.8.2008). 
(219) Se http://www.equality.ie/index.asp?docID=593 (17.10.2008). 
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Goda metoder: Flera åtgärder med inriktning på lärare och politiker: I 
Sverige genomfördes ett stort Equal-projekt (220) – Under Ytan – under perioden 
2004–2007 med ett flertal parter, däribland icke-statliga HBT-organisationer, 
nationella jämställdhetsorgan, offentliga myndigheter, universitet och 
fackföreningar. Projektet drev en rad olika verksamheter och utvecklade t.ex. 
undervisningsmaterial och -metoder för att öka medvetenheten i skolorna, 
utbildning för att utmana heteronormativiteten, stöd till lärare som arbetar med 
frågor som berör sexuell läggning och homofobi, stöd till skolor och lokala 
myndigheter för att tillämpa antidiskrimineringslagarna i skolmiljön (221). 

Hur HBT-personer påverkas av trakasserier och mobbning 

Undersökningar i Förenade kungariket och ett transnationellt projekt i en 
icke-statlig organisation som omfattade Italien, Spanien, Polen och Österrike – 
The School Mates Project 2007 – visar vilka negativa konsekvenser för HBT-
personers skolresultat och allmänna välmående som homofobiska trakasserier 
och homofobisk mobbning får.  

Undersökningar i Förenade kungariket visar att en homofobisk skolmiljö kan 
leda till att HBT-ungdomar i högre grad är frånvarande eller skolkar i 
sekundärskolan (motsvarande grundskolans senare del och gymnasiet), vilket 
försämrar deras möjligheter till högre utbildning eller vidareutbildning (222).  

Andra undersökningar i Förenade kungariket tyder på att mobbning av HBT-
elever kan få allvarliga följder i form av social isolering och psykisk stress, 
särskilt för ungdomar som upptäcker sin homosexualitet tidigt, i lägre 
årskurser. Homofobi och homofobisk mobbning i skolorna får också en negativ 
inverkan på HBT-elevernas självbild, självförtroende och skolarbete (223). 

(220) Ytterligare information om Europeiska kommissionens initiativ Equal finns på 
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/index_en.cfm (10.12.2009). 

(221) Se http://www.ytan.se/?p=1892 (18.8.2008). 
(222) M. Jenett (2004), Stand up for us: Challenging homophobia in schools. Yorkshire: Crown 

Copyright. H. Wallace (2005), Time to Think. London: Metro Centre. Finns på http://calm-
seas.co.uk/timetothink/intro.htm (27.7.2008). 

(223) S. Averill, How can young people be empowered to achieve justice when they experience 
homophobic crime? Finns på http://www.schools-
out.org.uk/research/docs/Partners%20An%20update%20to%20tackling%20homophobia.pdf 
(20.12.2008). Colgan, F., Creegan, C., McKerney, A. och Wright, T. (odaterad), Lesbian, Gay 
and Bisexual Workers: equality, Diversity and Inclusion in the Workplace: A Qualitative 
Research Study. COERC/London Metropolitan University. 
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”När jag gick i skolan mobbades jag för att jag var bög, men det var bara för att mina 
klasskompisar trodde att jag var det ... det var innan jag ens berättade för någon att jag 
var bög. Jag mobbades verbalt och fysiskt, och jag hade inga vänner alls under de sista 
åren i grundskolan. Det gjorde mig väldigt osäker som person, och jag hade väldigt 
svårt att få vänner efter det eftersom det hade gjort mig väldigt paranoid och sårbar.” 
(Man, 21, Förenade kungariket) (224) 

 

Mobbningens effekter undersöktes också i samband med Schoolmates 
Project (225) (2006–2008), ett transnationellt initiativ från Arcigay (den 
italienska föreningen för homosexuella) i partnerskap med COLEGA Madrid, 
KPH Warszawa och Wiens stad. I projektet konstaterades att den här typen av 
mobbning kan leda till att HBT-ungdomar får självdestruktiva tankar och kan 
utveckla högriskbeteenden. Det kan också vara extra svårt att söka stöd från 
familjen eller samhället för HBT-ungdomar. 

Sexuell läggning i skolans läroplaner och kultur 

En annan fråga som lyftes fram av icke-statliga HBT-organisationer under 
fältarbetet är att frågor om sexuell läggning till stor del är osynliga i skolorna, 
vilket kan påverka HBT-ungdomars självkänsla negativt. I en brittisk 
undersökning konstaterades att flera av HBT-ungdomarna ansåg att detta ledde 
till en känsla av att inte kunna ”vara sig själv” (226).  

Den generella bristen på synlighet för frågor som berör sexuell läggning och 
avsaknaden av positiva bilder av HBT-personer inom undervisningen 
påpekades också av de intervjuade icke-statliga HBT-organisationerna i alla 
EU-medlemsstater (227). 

E-undersökningen av intressenter visade att 65 procent anser att skolans 
läroplaner ”inte tar hänsyn” eller ”visar liten hänsyn” till HBT-frågor (t.ex. 
icke-traditionella familjebildningar, förhållanden, könsroller eller sexuella 
preferenser). 

Enligt projektet School Mates som nämndes tidigare leder lärares och kamraters 
tystnad och snedvridna bilder om HBT-frågor till negativa attityder gentemot 

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

(225) Se http://www.arcigay.it/schoolmates (12.8.2008). 

(226) F. Colgan, C. Creegan och A. McKerney, T. Wright (odaterad), Lesbian, Gay and Bisexual 
Workers: equality, Diversity and Inclusion in the Workplace: A Qualitative Research Study. 
COERC/London Metropolitan University. 

(227) Fältarbetsmöten i EU, april–maj 2008. 
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homosexuella, vilket ökar de homosexuella ungdomarnas känsla av isolering 
och sårbarhet. 

Undersökningar i Belgien visar också att nivån på HBT-relevant information 
och utbildning för elever och lärare är otillfredsställande (228).  

I en omfattande tvåårig studie (229) i tolv irländska skolor baserad på 
klassrumsobservationer, intervjuer med elever och personal, fokusgrupper och 
undersökningar konstaterades att sexuell läggning var ett tabubelagt ämne. Den 
institutionella osynligheten förstärktes av att det saknades ett ordförråd för att 
benämna och diskutera sexuella skillnader. Diskussioner om sexuell läggning i 
klassrummet eller i fokusgrupperna utmynnade därför i tystnad, obehag, rädsla 
och fientlighet. Funktionshindrade personer och religiösa och etniska 
minoriteter utsattes också för negativa stereotyper, men de väckte inte samma 
nivå av fientlighet eller förakt som homosexuella. Av de elever som deltog i 
undersökningen sade 55 procent att de skulle säga upp bekantskapen med en 
person om de fick reda på att han eller hon var homosexuell. 

E-undersökningen av intressenter visade att över hälften bedömde 
acceptansnivån för HBT-personer hos skolpersonal som ”ganska låg” eller 
”obefintlig”. Under fältarbetsundersökningarna rapporterade icke-statliga HBT-
organisationer att skolmyndigheterna inte alltid gav dem tillträde till skolorna 
för att genomföra informationsinitiativ. I landrapporterna från Malta, 
Frankrike, Luxemburg, Polen och Bulgarien ges exempel på icke-statliga 
HBT-organisationer som har hindrats eller ignorerats av skolmyndigheter när 
de har försökt öka medvetenheten och bekämpa homofobi i skolor (230). 

När t.ex. det bulgariska projektet Deafening Silence: The Case in My School, 
som finansierades av den nederländska ambassadens Matra-program, försökte 
undersöka medvetenheten om HBT-frågor i bulgariska gymnasieskolor var det 
endast femton av de 144 skolor som bjöds in till ett första projektmöte 
sommaren 2007 som svarade, och endast sju skolor deltog. 

Goda metoder: Utbildningsmaterial för skolorna: I Belgien gav 
utbildningsministern för den franska språkgemenskapen 2006 ut en handbok 
om homofobi i skolan som skickades ut till alla grund- och gymnasieskolor i 
den franskspråkiga regionen (231). Även den flamländska regeringen i Belgien 
har subventionerat ett banbrytande projekt i provinsen Vlaams-Brabant 2007 

(228) K. Pelleriaux och J. Van Ouytsel (2003), De houding van Vlaamse scholieren tegenover 
holebiseksualiteit. Antwerpen: Universiteit Antwerpen. 

(229) K. Lynch och A. Lodge (2002), Equality and Power in Schools. Redistribution, recognition 
and representation. London: Routledge, s. 181–182. 

(230) Fältarbetsmöten i EU-medlemsstaterna (mars–april 2008). 
(231) Belgien, landrapport. 
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där man utvecklade en rad undervisningsverktyg om ”könsmångfald och 
transfrågor” för elever i åldrarna 14–18 år (232). 

 

Goda metoder: Barnböcker: ILGA Portugal har varit med och producerat två 
barnböcker för att nå ut till föräldrar och barn i syfte att förklara frågan om 
sexuell mångfald och bryta ned stereotyper och fördomar mot HBT-personer 
och –familjer (233).  

 

Hjälpmedel för undervisning om sexuell identitet: I Slovenien gav 
Fredsinstitutet 2003 ut cd-romskivan ”Mångfald gör oss rikare, inte fattigare: 
Homosexuellas vardag” som omfattade tre kortfilmer om homosexuellas 
erfarenheter av diskriminering i vardagslivet och sex intervjuer med 
homosexuella män och kvinnor som diskuterar frågor om att ”komma ut”, 
familj, våld, arbetsplats, vänner osv. Cd-romskivan ska vara en hjälp för lärare i 
klassrumsdiskussioner om homosexualitet (234). 

Slutsatser 

Fall av mobbning och trakasserier av HBT-personer rapporteras från 
skolmiljöer i hela EU. Detta påverkar HBT-elevers skolresultat och välmående 
och leder till marginalisering, sämre hälsa eller avhopp från skolan. 
Skolmyndigheter i EU uppmärksammar inte dessa oroande företeelser särskilt 
mycket, och lärare saknar ofta medvetenhet, utbildning och verktyg för att 
upptäcka och hantera den här typen av problem effektivt. 

Icke-statliga HBT-organisationer i hela EU har tagit upp problemen med att 
frågor om sexuell läggning inte behandlas och att det saknas positiva bilder av 
HBT-personer och deras familjer i läroplanerna, eftersom detta bidrar till 
isoleringen av unga HBT-elever i skolan. De har också påpekat att lärare ofta 
undviker frågor som handlar om sexuell läggning och identitet. 

(232) Fältarbetsmöte med utbildningsministeriet för Flandern (Belgien den 4 april 2008) och 
landrapport för Belgien. 

(233) W. Pena (2007), Por quem me apaixonarei? Associacão ILGA Portugal/eraseunavez.com. 
J.T. Delgado (2007), De onde venho? Associacão ILGA Portugal/eraseunavez.com, se 
http://www.ilga-portugal.pt/noticias/20071208.htm (22.1.2008). 

(234) Se http://www2.mirovni-institut.si/razlicnost/eng/index.html (17.10.2008). 
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Hälsa 
I detta avsnitt behandlas problemen med homofobi och diskriminering i 
tillgången till hälso- och sjukvård, erkännande av samkönade partner som 
”närmast anhöriga”, HBT-personers hälsa samt stigmatiseringen i samband 
med hiv-smitta och homo- eller bisexuella män. 

Homofobi och diskriminering i tillgången till hälso- och sjukvård 

I sitt förslag till ”horisontellt” antidiskrimineringsdirektiv (235) konstaterar 
Europeiska kommissionen att inom hälso- och sjukvården är många HBT-
personer rädda för stigmatisering och fördomar från vårdgivarna. Under 
fältarbetsintervjuer lyfte icke-statliga HBT-organisationer och nationella 
jämställdhetsorgan fram olika exempel på fall av homofobiskt beteende och 
diskriminering. Under fältarbetet tog t.ex. den lettiska icke-statliga HBT-
organisationen Mozaika upp ett fall där en läkare uttryckte en homofobisk 
inställning mot en ung kvinnlig homosexuell patient och även mot hennes 
mamma för att hon hade en lesbisk dotter (236). 

Även undersökningar i Förenade kungariket, Slovenien och Portugal tyder 
på att HBT-personer upplever diskriminering och homofobi i tillgången till 
hälso- och sjukvård. I den största undersökningen i sitt slag i Förenade 
kungariket (237), som omfattade 6 178 homo- och bisexuella kvinnor, hade 
hälften av respondenterna upplevt homofobi och diskriminering i tillgången till 
hälso- och sjukvård. I Slovenien visade forskning om diskriminering på grund 
av sexuell läggning att 7 procent av de tillfrågade HBT-personerna hade blivit 
uppmanade att genomgå psykiatrisk behandling på grund av sin 
homosexualitet, och 7,6 procent av respondenterna hade upplevt diskriminering 
i hälso- och sjukvården (238). Portugisisk forskning behandlar frågan om 
heteronormativiteten hos vårdpersonal. Bland exemplen kan nämnas 
gynekologer som uttryckligen förutsätter att patienter lever i heterosexuella 
förhållanden och homosexuella män som förknippas med hiv/aids (239). I en 
nationell undersökning med 350 respondenter angav 13,3 procent att de hade 
känt sig direkt eller indirekt diskriminerade minst en gång av vårdpersonal på 

(235) Kommissionens arbetsdokument som åtföljer förslaget till rådets direktiv om genomförande 
av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, 
ålder eller sexuell läggning, SEK(2008) 2180, 2.7.2008, s. 18. 

(236) Fältarbetsmöte med Mozaika (Lettland den 12 mars 2008). 
(237) Ruth Hunt och dr Julie Fish, Prescription for Change: Lesbian and Bisexual women's health 

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

(238) T. Greif, N. Velikonja (2001), Anketa o diskriminaciji na osnovi spolne usmerjenosti. Lesbo 
11/12, http://www.ljudmila.org/lesbo/raziskave_porocilo1.htm (29 mars 2008). 

(239) Portugal, landrapport. 
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grund av sin sexuella läggning (240). Dessutom betraktar många portugisiska 
psykoterapeuter homosexualitet som ett ”problem” (241). 

Goda metoder: Vårdpersonal utbildas i HBT-kompetens: I Sverige utbildar 
den icke-statliga HBT-organisationen RFSL vårdpersonal i HBT-kompetens. 
Under förra året deltog ett femtontal sjukhus och studentgrupper inom hälso- 
och sjukvårdssektorn i utbildningen. Under 2007 började RFSL Stockholm och 
RFSL Sverige arbetet med att definiera kriterier för att ett sjukhus ska kunna 
kallas ”HBT-kompetent” (242). 

En undersökning på uppdrag av The Equality Authority i Irland omfattade 43 
djupintervjuer med HBT-respondenter om att avslöja sin sexuella läggning för 
sin husläkare (243). I de fall där respondenterna hade upplyst sin husläkare om 
sin HBT-identitet rapporterade majoriteten (26 av 33) att de hade bemötts av en 
avspänd reaktion. Husläkaren hade försäkrat dem att de skulle mötas av 
acceptans och att uppgifterna inte skulle föras vidare, de hade fått relevant 
information och fått veta att homosexualitet inte betraktades i patologiska 
termer. De som rapporterade om negativa reaktioner från sin husläkare 
noterade tecken på obehag, som ovilja att ta ögonkontakt, skyndsamt slut på 
konsultationen, brist på vänlighet osv. Undersökningen betonar vikten av en 
stödjande miljö och av att garantera konfidentialiteten mellan husläkare och 
HBT-patient. 

I Sverige klagade en homosexuell kvinna över att hon hade trakasserats av 
en läkare på en psykiatrisk klinik på ett sjukhus. Han skulle ha jämfört 
hennes homosexualitet med pedofili och tidelag, vilket gav henne intrycket 
av att han betraktade hennes sexuella läggning som en psykisk störning. 
Hälso- och sjukvårdsmyndigheterna beklagade uppriktigt händelsen och 
hävdade att detta inte var något tecken på något systematiskt problem inom 
hälso- och sjukvården (244). 

 

(240) T.L. Monteiro, V. Policarpo, F.V. da Silva (2006), Inquérito Nacional sobre Experiências da 
Homossexualidade em Portugal (Relatório de Pesquisa/2006). Lissabon: Centro de 
Investigação. 

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

(242) Sverige, landrapport. 
(243) M. Gibbons, M. Manandhar, C. Gleeson och J. Mullan (2008), Recognising LGB Sexual 

Identities in Health Services. Dublin: Equality Authority and Health Service Executive, s. 46. 
(244) Beslut av den 20 december 2006, ärende nr 399-2006, www.homo.se (22.8.2008). 
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Under fältarbetet påpekade icke-statliga HBT-organisationer i bland annat Rumänien 
och Ungern att en dold HBT-identitet påverkar i hur hög grad diskriminering på grund 
av sexuell läggning går att upptäcka: ”Folk litar inte på vårdpersonalen och talar inte 
om att de är homosexuella för sina läkare; de är till och med rädda för att läkaren ska 
få reda på det.” (245) I Ungern sade en respondent så här: ”Folk säger inte att de är 
HBT, så det är därför så få problem är kända.” (246) 

 

HBT-personers ovilja att avslöja sin sexuella läggning bekräftas av 
undersökningsresultat i ett antal medlemsstater. I en undersökning (247) i Malta 
hävdade 32,5 procent av respondenterna att de dolde sin sexuella läggning i 
kontakter med hälso- och sjukvården. I Tyskland har undersökningar (248) visat 
att HBT-personer stannar kvar i garderoben i sina kontakter med hälso- och 
sjukvårdsinstitutioner av rädsla för diskriminering. I en slovakisk 
undersökning (249) sade 50 procent av respondenterna att de alltid döljer sin 
sexuella läggning för vårdpersonal, och 22 procent avslöjar den endast ibland, 
ett beteende som i sig kan leda till hälsorisker. 

Brist på erkännande av samkönade partner i hälso- och sjukvårdssektorn 

Svårigheterna att få tillgång till uppgifter om en partners hälsa på grund av att 
man inte erkänns som ”närmast anhörig” lyfts fram som ett problem i 
landrapporterna från Bulgarien, Ungern, Italien och Estland. Statusen som 
närmast anhörig kan dock förnekas även i medlemsstater som erkänner 
samkönade partnerskap, vilket illustreras av citatet nedan. 

”Min partner var med om en olycka i Wales, och personalen ville inte erkänna mig 
som närmast anhörig förrän vi ställde till bråk om det. De kvinnliga sköterskorna 
rörde inte fysiskt vid min partner under de sex dagar hon var inlagd. Hon blev 
tvungen att tvätta sig själv eller vänta tills den manliga sköterskan började sitt 
skift.” (250) (Kvinna, 59, Förenade kungariket) 

 

Under fältarbetsmöten tog företrädare för den icke-statliga HBT-organisationen 
SEKÜ i Estland upp ett exempel med ett lesbiskt par där mammans partner inte 

(245) Fältarbetsmöte med ACCEPT (Rumänien den 7 april 2008). 
(246) Fältarbetsmöte med Hàttèr (Ungern den 17 april 2008).  
(247) Malta, landrapport. 
(248) G. Dennert (2004), Die gesundheitliche Situation lesbischer Frauen in Deutschland: 

Ergebnisse einer Befragung [doktorsavhandling]. Nürnberg: Med. Diss. FAU 
Erlangen-Nürnberg. 

(249) Slovakien, landrapport. 
(250) Stonewall (2008), Prescription for Change. Lesbian and Women’s Health Check 2008, s. 14. 
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fick vara med vid förlossningen (251). På liknande sätt beskriver företrädare för 
de icke-statliga HBT-organisationerna Arcigay och Arcilesbica i Italien hur 
man förnekas status som närmast anhörig, vilket leder till att behandlingen av 
HBT-patienter och deras partner blir beroende av inställningen hos enskilda 
medlemmar i personalen (252).  

I intervjuer med företrädare för LBL (den nationella organisationen för 
homosexuella) i Danmark och CIGALE i Luxemburg kom det däremot fram 
mer positiva erfarenheter av hälso- och sjukvården för HBT-personer (253). 
Företrädarna för dessa organisationer konstaterade att det inte verkade finnas 
några större problem för besökande partner i intensivvård eller på sjukhus. Inte 
heller var det några problem att få vara med under en partners förlossning. 
Båda organisationerna påpekade dock att det språk som används på 
sjukhusblanketter kan vara problematiska för HBT-personer, vilket också har 
visats i två tyska undersökningar (254). 

”Jag var öppenvårdspatient på sjukhuset, och de hade ingen ruta där de kunde 
notera att jag hade ingått ett registrerat partnerskap i sitt datasystem. De sade att jag 
registrerades som singel i datorn.” (255) (Kvinna, 34, Förenade kungariket) 

 

I den irländska rapport som vi hänvisade till tidigare betraktas också bristen på 
erkännande som närmast anhörig som ett allvarligt problem, särskilt om en 
partner hamnar på sjukhus, eftersom det kan påverka tillgången till information, 
besök och delaktighet i beslutsfattandet.  

Stigmatisering av homo- och bisexuella män med hiv 

Hiv-status, blodgivning och fördomar i samband med stereotypa uppfattningar 
om homo- och bisexuella män och hiv/aids är ett annat problem som icke-
statliga HBT-organisationer i Belgien (256), Österrike (257), Portugal (258) och 
Slovenien (259) har tagit upp och som framför allt påverkar blodgivning. I en 
polsk undersökning konstaterades att vissa blodgivningscentraler endast frågar 

(251) Fältarbetsmöte med Diversity och SEKÜ (Estland den 10 mars 2008). 
(252) Fältarbetsmöte med Arcigay och Arcilesbica (AL) (Italien den 5 mars 2008). 
(253) Fältarbetsmöte med Cigale (Luxemburg den 7 april 2008) och LBL (Danmark den 

26 april 2008).  
(254) Se t.ex. H. Seyler (2004), Lesben, die unsichtbaren Patientinnen. Düsseldorf: presentation 

för kommissionen om Frauengerechte Gesundheitsversorgung in NRW [10 februari 2004], 
samt G. Wolf (2006), Diskriminierung und Gewalt gegen Lesben, Schwule und Bisexuelle im 
medizinischen und psychotherapeutischen Setting. Verhaltenstherapie und psychosoziale 
Praxis 38 (3). 

(255) Stonewall (2008), Prescription for Change. Lesbian and Women’s Health Check 2008, s. 16. 
(256) Fältarbetsmöte med Holebifederatie och Arc-en-ciel (Belgien den 3 april 2008).  
(257) Fältarbetsmöte med HOSI-WIEN (Österrike den 1 maj 2008). 
(258) Fältarbetsmöte med ILGA-Portugal (den 17 mars 2008). 
(259) Fältarbetsmöte med Legebitra (den 28 april 2008). 
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efter givarnas sexuella läggning, inte deras faktiska sexuella beteenden eller 
riskbeteenden (260). 

Av respondenterna i e-undersökningen svarade 29 procent att de ansåg att 
vårdpersonal har en ”ganska negativ” eller ”negativ” inställning till 
homosexuella män med hiv/aids.  

Andra undersökningar pekar i samma riktning. I Slovenien rapporterades det i 
en undersökning om fallet med en 24-årig homosexuell man som fick sparken 
på grund av sin hiv-status och om ett annat fall med en man som hindrades från 
att komma in i sin lägenhet när grannarna fick reda på att han var hiv-
positiv (261).  

I Malta kom det under intervjuerna med företrädare från Malta Gay Rights 
Movement fram att det fanns problem med konfidentialiteten inom hälso- och 
sjukvårdssystemet, särskilt i fråga om hiv/aids-smittade personer, vilket hade 
lett till att vissa söker vård i andra länder (262). 

HBT-personers hälsa 

Det finns mycket begränsade uppgifter tillgängliga om HBT-personers hälsa. 
Intervjuer med icke-statliga HBT-organisationer visade att det framför allt 
saknas forskning om homo- och bisexuella kvinnors hälsa (263). Under en 
intervju sade Stonewall i Förenade kungariket att homosexuella kvinnor kan 
vara ovilliga att svara på förebyggande budskap från vården eller att söka 
medicinskt stöd (264). 

Det finns vissa belägg för att upplevelser av homofobi, diskriminering, 
trakasserier och marginalisering, särskilt inom utbildningen och på 
arbetsmarknaden, kan påverka HBT-personers hälsa negativt (265). 

”Inget funkade och jag kände mig värdelös, och jag kände att jag skulle göra 
slut på det om jag kunde. Det var det största problemet egentligen – att jag var 
bög och min familj inte accepterade det. Och jag kände bara att om de slapp 

(260) R. Biedron (2007), 2005 and 2006 report Health Services. Can homosexual persons become 
blood donors? Situation of bisexual and homosexual persons in Poland. M. Abramowicz (red.). 
Campaign Against Homophobia. Lambda Warsaw Association. 

(261) Slovenien, landrapport. 
(262) Fältarbetsmöte med Malta Gay Rights Movement (Malta den 3 mars 2008). 
(263) Fältarbetsmöte med Arcigay (AG) och Arcilesbica (AL) (Italien den 5 mars 2008). 
(264) Fältarbetsmöte med Stonewall (Förenade kungariket den 31 mars 2008). 
(265) Exempel: Arbetslivsinstitutet. Arbetsvillkor och utsatthet, Arbetslivsinstitutet 2003. Sverige. 

M. Jenett (2004), Stand up for us – Challenging homophobia in schools, Yorkshire: Crown 
Copyright. 
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mig skulle de aldrig behöva oroa sig för mig mer.” (Man, Förenade 
kungariket) (266) 

I Italien begick en 16-årig elev vid en teknisk skola i Turin självmord. Han 
hade plågats i flera år av sina skolkamrater för att han var ”för flickaktig” (267).  

I allmänhet tyder intervjuerna med icke-statliga HBT-organisationer på att 
HBT-personer löper större risk att drabbas av hälsoproblem än jämnåriga 
heterosexuella personer. Den icke-statliga HBT-organisationen Holebifederatie 
i Belgien betonade att HBT-personers mentala hälsa alltid ger anledning till oro 
och att en stor andel av HBT-personerna lider av depression (268). Ytterligare en 
undersökning kommer att beställas för att granska hälsoproblem och självmord 
bland unga homosexuella kvinnor (269). Holebifederaties bedömning bekräftas i 
flera rapporter där HBT-personer beskrivs som en sårbar grupp i fråga om ett 
antal hälsoindikatorer. Enligt en belgisk undersökning är det t.ex. dubbelt så 
sannolikt att HBT-personer lider av en kronisk sjukdom (270).  

Forskning i Förenade kungariket visade att 20 procent av de homo- och 
bisexuella kvinnor som deltog i undersökningen avsiktligt hade skadat sig 
jämfört med 0,4 procent av befolkningen i stort, och 16 procent av 
respondenterna under 20 år hade försökt att begå självmord, jämfört med 
0,12 procent av totalbefolkningen under 18 (enligt en uppskattning från 
ChildLine). När det gällde cancerscreening hade 15 procent av de homo- och 
bisexuella kvinnorna över 25 år aldrig gjort en cellprovsundersökning, jämfört 
med 7 procent av kvinnor i allmänhet. Mindre än 50 procent av de homo- och 
bisexuella kvinnorna i undersökningen hade deltagit i screening för sexuellt 
överförbara infektioner (271). 

 
Goda metoder: Av intervjuerna framgick det att i Frankrike ledde ökningen av 
antalet homosexuella kvinnor som vände sig till HBT-organisationen Paris-
IDF:s center för att få hjälp att hitta fördomsfria gynekologer till att centret 
inrättade en hälsoguide för lesbiska med adresser till ”vänligt sinnade” 

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

(267) OSSE/ODIHR (2008), Hate Crimes in the OSCE Region – Incidents and Responses. Annual 
Report for 2007, s. 110. Nämnd i Europaparlamentets resolution av den 26 april 2007 om 
homofobi i Europa, finns på http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0167+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN (6.10.2008). 

(268) Fältarbetsmöte med Holebifederatie och Arc-en-ciel (Belgien den 3 april 2008).  
(269) Fältarbetsmöte med utbildningsministeriet (Belgien den 4 april 2008).  
(270) K. Heeringen och J. Vincke, Suicidal acts and ideation in homosexual and bisexual young 

people: a study of prevalence and risk factors. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 
35(11): s. 494–499. 

(271) R. Hunt och J. Fish (2008), Prescription for Change. Lesbian and bisexual women’s health 
check. Stonewall. 
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gynekologer. I guiden behandlas allmänna hälsofrågor och särskilt risken för 
bröst- eller livmodercancer (272). 

 
Undersökning av HBT-personers mentala hälsa: Den irländska icke-statliga 
HBT-organisationen GLEN anlitade i samarbete med ungdomsprojektet 
BeLonG To forskare från Trinity College Dublin och University College Dublin 
för att utföra den första stora undersökningen av HBT-personers mentala hälsa 
och välmående i Irland. Undersökningen finansierades av The National Office 
for Suicide Prevention. Syftet är att identifiera risk- och återhämtningsfaktorer 
för mental hälsa och självmord bland HBT-personer samt att utveckla en 
modell för bästa metoder för att främja HBT-personers mentala hälsa och 
förebygga självmord (273). 

Resultatet av en undersökning utförd av det svenska Folkhälsoinstitutet (274) 
visar att den stora majoriteten av HBT-personer har en god hälsa. Men en 
signifikant större andel av HBT-personerna hade sämre hälsa än den övriga 
befolkningen. Framför allt var den mentala hälsan betydligt sämre. 
Skillnaderna i hälsa var också stora mellan HBT-personer. Så gott som utan 
undantag hade transsexuella den sämsta hälsan, följda av bisexuella och 
homosexuella personer. Dessutom visade underökningen att det är mycket 
vanligare att HBT-personer har övervägt självmord. Den irländska GLEN 
Mental Health Report uppvisar liknande resultat (275).  

Slutsatser 

Det förekommer diskriminering och homofobi/transfobi i hälso- och 
sjukvårdssystemen. Det är dock svårt att avgöra dess utbredning eftersom 
bristen på synlighet för HBT-personers sexuella läggning ofta osynliggör 
problemet. Undersökningar och intervjuer med icke-statliga HBT-
organisationer och nationella jämställdhetsorgan visar en blandning av positiva 
och negativa reaktioner från vårdpersonal när HBT-personer avslöjar sin 
sexuella läggning. Ett exempel på en negativ reaktion kan vara att HBT-
patienter uppmanas att söka psykiatrisk hjälp. De mest positiva reaktionerna 
handlar om att man ger HBT-relevant information, garanterar konfidentialitet 
och acceptans för patientens HBT-status. 

Rädsla för bland annat diskriminering kan leda till att HBT-patienter undviker 
att söka vård – vilket i sig kan leda till hälsorisker. Befintlig forskning visar på 
en korrelation mellan upplevelser av homofobi, transfobi, trakasserier eller 
marginalisering och en generellt sett sämre mental och fysisk hälsa hos HBT-

(272) Fältarbetsmöte med Inter-LGBT och L'Autre Cercle (Frankrike den 10 mars 2008). 
(273) Irland, landrapport. 
(274) Statens folkhälsoinstitut (2006), Hälsa på lika villkor? Finns på 

http://www.fhi.se/upload/ar2006/Rapporter/r200608_HBT_web.pdf (12.1.2009). 
(275) 2003 GLEN Mental Health Report (publicerad tillsammans med f.d. Northern Area Health 

Board). 
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personer. De icke-statliga HBT-organisationer och offentliga myndigheter som 
intervjuades rapporterade en högre andel dålig mental hälsa, självmord och 
narkotikamissbruk hos HBT-personer. Det behövs mer forskning om HBT-
personers hälsa. 
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Religiösa institutioner 
Under intervjuerna med icke-statliga HBT-organisationer rapporterades det att i 
flera medlemsstater, däribland Cypern (276), Grekland (277), Lettland (278), 
Litauen (279), Italien (280), Polen (281) och Rumänien (282) deltar kyrkliga 
företrädare, särskilt från de ortodoxa och katolska kyrkorna, i den politiska 
debatten om HBT-rättigheter och att de ofta mobiliserar och bedriver 
lobbyverksamhet mot införandet av sådana rättigheter. Å andra sidan 
konstaterade man att judiska och muslimska företrädare eller institutioner inte 
spelade någon viktigare roll i mobiliseringen mot eller politiska debatter om 
HBT-rättigheter i någon av medlemsstaterna. 

I Litauen har kyrkan t.ex. tagit ställning mot HBT-rättigheter. Social- och 
arbetsmarknadsministern sade (283) inför parlamentet att införandet av 
ändringar i lagen om likabehandling (genomförandet av ramdirektivet om 
sysselsättning 2000/78/EG) hade diskuterats och godkänts av den litauiska 
biskopskonferensen, och parlamentsledamöter argumenterade emot 
antidiskrimineringslagstiftning genom att hänvisa till ”Litauens kristna 
traditioner”. Den ortodoxa kyrkan i Rumänien har arbetat för en ändring av 
konstitutionen i syfte att förhindra möjligheten till samkönade äktenskap (284). 
Icke-statliga HBT-organisationer i Italien (285) och Polen (286) sade under 
intervjuer att de betraktar katolska kyrkan som en av de viktigaste politiska 
aktörerna mot ny lagstiftning om HBT-rättigheter. 

Mångfald och diskriminering i religiösa organisationer 

I Finland konstaterades det i en undersökning (287) baserad på intervjuer med 
tio anställda vid den evangeliska luterska kyrkan som identifierade sig som 

(276) Fältarbetsmöte med Cypriot Gay Liberation Movement (den 10 april 2008). 
(277) Fältarbetsmöte med den icke-statliga HBT-organisationen OLKE (den 14 april 2008). 
(278) Fältarbetsmöten med den icke-statliga HBT-organisationen Mozaika och Tiesībsarga birojs 

[ombudsmannen] (Lettland den 12 mars 2008). 
(279) Fältarbetsmöte med Lithuanian Gay League (den 13 april 2008). 
(280) Fältarbetsmöte med Arcigay och Arcilesbica (Italien den 5 mars 2008). 
(281) Fältarbetsmöte med Campaign Against Homophobia (Polen den 17 mars 2008). 
(282) Fältarbetsmöte med den icke-statliga HBT-organisationen ACCEPT (Rumänien den 

7 april 2008). 
(283) Parlamentets sammanträde den 18 september 2007, stenograferat protokoll finns på 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=304466 (14.2.2008). 
(284) Rumänien, landrapport. 
(285) Fältarbetsmöte med Arcilesbica och Arcigay (Italien den 5 mars 2008). 
(286) Fältarbetsmöte med Campaign Against Homophobia (Polen den 17 mars 2008). 
(287) K. Valve (2004), Vocation and the Everyday – Lesbian, Gay and Bisexual Employees’ 

Experiences in Different Work Communities Within the Church. J. Lehtonen, K. Mustola 
(red.). Straight people don't tell, do they…? Negotiating the boundaries of sexuality and gender 
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homosexuella eller bisexuella att den offentliga debatten hade ökat trycket och 
gjort människor rädda för att ta ställning, även om den generella trenden mot ett 
mer öppet socialt klimat och den pågående debatten om sexuella minoriteters 
status inom kyrkan gjorde att anställda inom kyrkan övervägde att komma ut: 
”Risken för att stigmatiseras eller diskrimineras är ständigt närvarande i många 
vardagssituationer, t.ex. när man diskuterar homosexuellas och bisexuellas 
ställning inom kyrkan.” (288) Å andra sidan ansåg de intervjuade att 
kallelseaspekten passade in i arbetet utan problem. 

I Sverige deltog Svenska kyrkans församlingsförbund och EKHO 
(Riksförbundet ekumeniska grupperna för kristna HBT-personer) i Equal-
projektet ”Normgivande mångfald” som fokuserar på tre yrkeskårer som är 
normgivande och normbärande i samhället: polisen, kyrkan och 
försvarsmakten. Syftet är att främja medvetenheten om den sexuella 
mångfalden och de anställdas ställning på lång sikt (289). 

I vissa medlemsstater har det undantag som gör det möjligt för arbetsgivare att 
diskriminera anställda som inte ”handlar i god tro och är lojala mot 
organisationernas etiska grundsyn” av religiösa organisationer tolkats på sätt 
som omfattar sexuell läggning. Precis som kommissionen har noterat beror 
många av de problem som uppstår i genomförandet av bestämmelserna om 
sexuell läggning i direktivet om likabehandling i arbetslivet på att de undantag 
som medges arbetsgivare med en religiös grundsyn är så omfattande. Dessa 
undantag är känsliga eftersom vissa arbetsgivare kan vara fientligt inställda mot 
homosexualitet på grund av religiösa uppfattningar (290).  

I Tyskland avskedade Kolpingwerk, en katolsk social organisation med 
inriktning mot utbildning (på barnhem och ungdomscenter bland annat) som är 
undantagen från antidiskrimineringslagstiftningen eftersom den är en 
konfessionell organisation, en 53-årig homosexuell anställd efter det att hans 
sexuella läggning hade avslöjats (291). I Nederländerna innehåller den 
nederländska likabehandlingslagen liknande undantag för föreningar som 

at work. Helsingfors: Arbets- och näringsbyrån. Finns på 
http://www.esr.fi/esr/fi/__yleiset/researchreport2b04.pdf (4.2.2009). 

(288) K. Valve (2004), Vocation and the Everyday – Lesbian, Gay and Bisexual Employees’ 
Experiences in Different Work Communities Within the Church. J. Lehtonen, K. Mustola 
(red.). Straight people don't tell, do they…? Negotiating the boundaries of sexuality and gender 
at work. Helsingfors: Arbets- och näringsbyrån. Finns på 
http://www.esr.fi/esr/fi/__yleiset/researchreport2b04.pdf (4.2.2009). 

(289) Se http://ec.europa.eu/employment_social/equal/news/20051026-sweden_en.cfm (6.2.2009). 
År 2005 gick det här projektet upp i ett nytt Equal-finansierat samarbete med fler 
organisationer, med namnet Fritt fram med målet att skapa en arbetsmiljö där alla respekteras 
oavsett sexuell läggning. 

(290) Europeiska kommissionen, Developing Anti-Discrimination Law in Europe: The 25 EU 
Member States Compared, s. 24, 54, (ej översatt till svenska). Finns på 
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/legnet/06compan_en.pdf.  

(291) Welt Online (2006), Fristlose Kündigung wegen Homosexualität. 24 november 2006. Finns 
på http://www.welt.de/vermischtes/article96880/Fristlose_Kuendigung_wegen_ 
Homosexualitaet.html (28.7.2008). 
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baseras på religion eller trosuppfattning. Dessa föreningar får ställa krav på 
innehavaren av en tjänst som med hänsyn till organisationens syfte anses vara 
nödvändig för att leva upp till organisationens grundläggande principer. Enligt 
likabehandlingslagen får dessa krav inte leda till åtskillnad enbart på grund av 
politisk tillhörighet, ras, kön, nationalitet, heterosexuell eller homosexuell 
läggning eller civilstånd, men kraven får bygga på ”ytterligare omständigheter” 
som inte specificeras närmare. EU har kritiserat dessa motiveringsgrunder, och 
som svar på detta har Commissie Gelijke Behandeling [kommissionen för 
likabehandling] föreslagit att bestämmelserna ska formuleras om (292). Vid 
fältarbetet i Lettland framkom det att den luterska kyrkan vid två tillfällen 
hade exkommunicerat präster för deras avvikande åsikter om homosexualitet 
och HBT-rättigheter. En präst avslöjade att han var homosexuell och uttryckte 
offentligt sin åsikt att homosexualitet inte var en synd och inte stod i strid med 
den kristna tron. Han exkommunicerades för att ha främjat syndigt beteende. 
En annan präst, dåvarande dekanus vid Lettlands universitets teologiska 
fakultet, exkommunicerades efter att ha kritiserat kyrkans agerande i det 
ovannämnda fallet. Han arbetar nu som anglikansk pastor i en liten anglikansk 
församling i Riga – det enda etablerade kyrkosamfund i Lettland som stöder 
HBT-rättigheter (293). I Irland äger och förvaltar religiösa organ en stor 
majoritet av grundskolorna och ett betydande antal gymnasieskolor. Detta kan 
bidra till att homosexuella och bisexuella är osynliga i skolorna. Religiösa 
organ äger och förvaltar också ett betydande antal sjukhus och vårdcentraler. 
Enligt avsnitt 37 i lagen om likabehandling i arbetslivet medges undantag för 
religiösa organ och tjänster när det kan bevisas att diskrimineringen är 
nödvändig för att bevara det religiösa organets etiska grundsyn, men detta 
undantag har aldrig prövats i domstol. I Ungern driver den teologiska 
fakulteten vid det kalvinistiska Karoli Gaspar-universitetet en policy som 
innebär att studenter som följer en ”homosexuell livsstil” inte får utbildas till 
präst eller religionslärare. Högsta domstolen i Ungern har dömt till fakultetens 
fördel och beslutat att det är tillåtet att utesluta homosexuella kvinnor och 
män (294). 

Det är ofta svårt att främja mångfald i fråga om sexuell läggning i miljöer som 
kontrolleras av religiösa organ som är fientligt inställda till HBT-frågor. I 
Malta t.ex., där den katolska kyrkan förvaltar omkring en tredjedel av 
skolorna, föreskrivs det i den nationella minimiläroplanen att lärare ska ta 
hänsyn till elevernas och deras föräldrars moraliska och religiösa värderingar. I 
detta sammanhang uppges Maltese Gay Rights Movement (MGRM) ha 
förhindrats att sprida broschyrer och utbildningsmaterial som presenterar 
HBT-frågor. 

(292) Rådgivande yttrande om Europeiska kommissionens formella underrättelse av 
Nederländerna i samband med det felaktiga införlivandet av direktiv 2000/78/EG, 
kommissionen för likabehandling, rådgivande yttrande/2008/02, mars 2008. 

(293) Fältarbetsmöte med ombudsmannen (den 12 mars 2008). 
(294) S. Quinn, E. Paradis (2007), Going Beyond the Law: promoting equality in employment. 

Bryssel: ILGA-Europe. 
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Det finns dock också exempel på religiösa institutioner i hela EU som har en 
annan inställning till HBT-personer och HBT-frågor. I Nederländerna 
utfärdade den nederländska reformerade kyrkans synod redan 1995 ett 
uttalande om att kyrkans medlemmar har samma rättigheter oavsett sexuell 
läggning eller livsstil (295). År 1990 uppmanade Emmen-synoden i de 
reformerade kyrkorna i Nederländerna ”alla församlingar att acceptera 
homosexuella medlemmar, även i ämbetet”. År 1995 beslutade sig den 
lutherska synoden i Nederländernas protestantiska kyrka för att välsigna 
homosexuella förhållanden i kyrkan och konstaterade också att det inte finns 
några teologiska argument mot att ”välsigna två personer som lovar evig 
vänskap, kärlek och trohet”. I Finland uppges att församlingen i Kallio 
(Kallion seurakunta) i Helsingfors sedan 1999 har omfattat ”regnbågsfolket”, 
och det har hållits ”regnbågsmässor” i samband med Gay Pride-evenemang i 
Vasa, Helsingfors och Tammerfors (296). En ekumenisk grupp med namnet 
Yhteys (allians) arbetar för att främja en mer liberal inställning gentemot 
sexuella minoriteter och könsminoriteter inom kyrkan. I Sverige deltog kyrkan 
som sagt i 2008 års Pride-evenemang. 

Slutsatser 

I vissa medlemsstater engagerar sig religiösa institutioner och organisationer 
ofta i politiska debatter om HBT-rättigheter för att motarbeta antagandet av 
dessa rättigheter och på så sätt hindra ny lagstiftning på området. Vissa 
religiösa grupper och företrädare i vissa medlemsstater arbetar också aktivt för 
att mobilisera motdemonstrationer vid HBT-evenemang. 

Inom vissa medlemsstater äger och förvaltar kyrkan ett stort antal skolor, 
samhällstjänster och samhällscenter som används för offentliga debatter eller 
evenemang. Icke-statliga HBT-organisationer har vägrats tillträde till sådana 
lokaler och hindrats från att sprida information om HBT-frågor eller delta i 
politiska debatter. 

Undantag inom antidiskrimineringslagstiftningen som innebär att arbetsgivare 
kan diskriminera arbetstagare som inte ”handlar i god tro och är lojala mot 
organisationernas etiska grundsyn” tolkas på sätt som leder till diskriminering 
av HBT-personer i vissa medlemsstater.  

Det finns även några positiva exempel på religiösa organisationer som arbetar 
med HBT-personer. 

(295) Se http://www.protestantchurch.nl/default.asp?inc=info&rIntId=1649 (6.2.2009) 
(296) Se http://kallio.kirkkohelsinki.net/?deptID=2590&searchword=Yhteys (7.2.2009). 
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Idrott 
I detta avsnitt behandlas svårigheterna med att utöva idrott som öppen HBT-
person och användningen av homofobisk jargong och homofobiskt förtal i 
professionella och icke-professionella idrottssammanhang.  

Homofobi inom idrotten 

I majoriteten av landrapporterna noteras bristen på kvantitativ eller kvalitativ 
forskning om homofobi inom idrotten. Den begränsade information som finns 
att tillgå tyder dock på att homofobi förekommer i ett antal idrottsliga 
sammanhang och att det finns stora utmaningar med att öppet vara HBT-person 
inom idrotten. Befintlig forskning och befintliga data är i hög utsträckning 
inriktade på professionell fotboll. 

Homofobiska fotbollsramsor sjungs av fansen för att håna domaren eller 
motståndarlaget vid så gott som alla konventionella fotbollsevenemang (297). I 
Förenade kungariket är exemplet med en fotbollsspelare som gick till 
homofobiskt verbalt angrepp mot domaren under en match inte ovanligt (298).  

I Italien påpekade de icke-statliga organisationerna Arcigay och Arcilesbica 
under intervjuerna att HBT-fientliga uttalanden förekommer rutinmässigt i 
fotbollssupporterkulturen och att nyfascistiska grupper är företrädda i flera 
supporterklubbar och huligangrupper (299). 

Landrapporten från Förenade kungariket innehöll inga uppgifter om att det 
idag finns några öppet homosexuella professionella fotbollsspelare i Förenade 
kungariket, men det sägs att homosexuella fotbollsspelare har uppmanats att 
upprätthålla en heterosexuell image. 

”Jag tror att det skulle vara lättare och mer accepterat att komma ut som 
homosexuell i det politiska parti som jag är aktiv inom än inom idrotten. Inom idrotten 
är maskulinitet fortfarande idealet. När jag spelade fotboll som yngre var det viktigt att 
skilja sig från ”mesarna” och ”bögarna”. (Man, f.d. tennistränare, Sverige) (300)  

 

Enligt The European Gay and Lesbian Sports Federation (EGLSF) som 
bildades 1989 för att bekämpa diskriminering inom idrotten och hjälpa 

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

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

(299) Fältarbetsmöte med Arcigay och Arcilesbica (Italien den 5 mars 2008).  
(300) RFSL (2007), Fritt fram 2.0, Homo, bi & hetero på jobbet, s. 55. 
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homosexuella idrottsutövare att komma ut är det inte lätt att komma ut i en 
icke-professionell idrottsgrupp i Europa. Även om HBT-personers erfarenheter 
varierar mellan olika medlemsstater finns det många vittnesmål om HBT-
personer som känt sig trakasserade och avvisade av sina klubbkamrater (301). 

Goda metoder: Vid intervjuerna framkom det att i Finland hade Finlands 
idrott offentliggjort en handbok med titeln Våga höras – våga synas: Sexuella 
minoriteter och könsminoriteter inom motion och idrott på tre språk – finska, 
svenska och engelska (302). 

 

Goda metoder: I Tyskland inledde Deutscher Fußball Bund [det tyska 
fotbollsförbundet] kampanjen fotboll och homofobi och undertecknade en 
förklaring mot diskriminering på grund av sexuell läggning 2007 (303). 

HBT-synlighet inom idrott 

Enligt rapporterna från Outsports.com var det vid de senaste olympiska spelen i 
Peking 2008 endast tio av 10 708 idrottsutövare som var öppet 
homosexuella (304). I e-undersökningen av intressenterna sade 41 procent att det 
”inte fanns någon möjlighet” eller att det ”fanns små möjligheter” att komma ut 
som HBT ens inom amatöridrotten. 

”De som faktiskt spelar på hög nivå förnekar ofta sin sexualitet för att få 
bidrag/stipendier osv. Att vara känd som lesbisk inom idrotten i Irland tror jag skulle 
begränsa alla former av stöd ... finansiellt och socialt.” (Kvinna, Irland) (305) 

 

Enligt The Irish Equality Authority är HBT-idrottsutövare i stort sett osynliga, 
vilket innebär att det i verkligheten saknas HBT-förebilder i proffsidrotten (306). 
Under intervjuerna noterade de icke-statliga organisationerna Arcigay och 
Arcilesbica också att HBT-personer är mycket osynliga inom idrotten i 
Italien (307).  

(301) Se http://www.eglsf.info/eglsf-about.php (10.8.2008). 
(302) Fältarbetsmöte med arbets- och näringsministeriet, undervisningsministeriet och 

inrikesministeriet (Finland den 4 mars 2008). 
(303) Tyskland, landrapport. 
(304) Se http://www.outsports.com/os/index.php/Olympics/2008/In-Beijing-Olympics-only-5-

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

Competitive Sports in Ireland (1980–2007). University College of Dublin: College of Human 
Sciences. 

(306) Fältarbetsmöte med jämställdhetsmyndigheten (Irland den 4 april 2008). 
(307) Fältarbetsmöte med Arcigay och Arcilesbica (den 5 mars 2008). 
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Kampen mot homofobi inom idrotten 

En opinionsundersökning i Sverige pekade på att det finns ett begränsat 
intresse av att identifiera och ta itu med homofobi inom idrotten (308). Inom ett 
projekt som finansierades av det svenska Näringsdepartementet gjordes en 
undersökning av 40 idrottsföreningar i Sverige, och man kunde konstatera att 
de flesta aldrig hade diskuterat frågan om homofobi eller HBT-personers 
situation i sin förening. Majoriteten svarade också att de inte hade några öppna 
HBT-personer i sin förening och att de inte hade någon policy eller 
handlingsplan i frågan.  

I Förenade kungariket påpekade den icke-statliga HBT-organisationen 
Stonewall att insatser för att bekämpa homofobi i idrottssammanhang inte hade 
fått särskilt stor uppmärksamhet och att kampen mot rasism inom fotbollen 
prioriterades när det gällde likabehandling och diskriminering inom 
proffsfotbollen (309). 

År 2003 tog Europarådets parlamentariska församling upp frågan om homofobi 
inom idrotten: ”Församlingen anser att homofobi inom idrotten, såväl mellan 
deltagarna som i deras relationer med åskådarna, bör bekämpas på samma 
grunder som rasism och andra former av diskriminering.” (310) 

Vissa initiativ som har fått stöd genom Europeiska kommissionens Progress-
program har kunnat bidra påtagligt till att ändra attityderna inom idrotten. Som 
exempel kan nämnas kampanjen ”Spring för mångfald”, där löpare i framför 
allt maraton kan bära träningskläder med EU:s antidiskrimineringsbudskap för 
att öka medvetenheten om och uttrycka sina åsikter mot diskriminering (311). 

Goda metoder: Partnerskap utvecklar utbildningsprogram: Sedan 2007 har 
det svenska Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
rättigheter (RFSL) och HomO (ombudsmannen mot diskriminering på grund av 
sexuell läggning) arbetat på ett projekt med Riksidrottsförbundet och SISU 
Idrottsutbildarna. Syftet är att utbilda tränare i HBT-frågor. RFSL och SISU 
planerar att utveckla utbildningsprogram och erbjuda dem till idrottsföreningar. 
Samtidigt arbetar Riksidrottsförbundet med att utforma och genomföra 
undersökningar av HBT-frågor inom idrotten (312). 

 

Goda metoder: Samarbete mellan idrottsklubbar och 
människorättsorganisationer: Under intervjuerna framkom det att i 

(308) Se http://www.homo.se/o.o.i.s/3950 (14.8.2008). 
(309) Fältarbetsmöte med Stonewall (Förenade kungariket den 31 mars 2008). 
(310) Rekommendation 1635 (2003), Lesbians and gays in sport, text antagen av det ständiga 

utskottet på församlingens vägnar den 25 november 2003. 
(311) Se http://www.stop-discrimination.info/56.0.html (12.1.2008). 
(312) Sverige, landrapport.  
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Frankrike samarbetar fotbollsklubben Paris Saint Germain med den 
homosexuella fotbollsklubben Paris Foot Gay och Ligue Internationale Contre 
le Racisme et l'Antisémitisme [internationella organisationen mot rasism och 
antisemitism] i syfte att utveckla en policy för att förebygga och bekämpa 
diskriminering med särskild inriktning på homofobi (313). 

I Tyskland har den fientliga stämningen inom fotbollen lett till att 
homosexuella bildar sina egna amatörklubbar (314). HBT-personer har bildat 
egna idrottsföreningar även i andra medlemsstater. Det årliga europeiska 
idrottsmästerskapet för homosexuella Eurogames och Outgames är andra 
exempel på HBT-idrottsevenemang (315). 

Slutsatser 

Uppgifterna om homofobi inom idrotten är framför allt koncentrerade till 
professionell fotboll. I fotbollssammanhang uttrycks homofobi inom 
supporterkulturen och bland spelarna genom det homofobiska språk som ofta 
används vid fotbollsevenemang för att håna motståndare eller domare. Ett 
viktigt konstaterande på idrottsområdet är bristen på synlighet för HBT. HBT-
personer upplevs ha små möjligheter att ”komma ut” inom idrotten på grund av 
risken för trakasserier, homofobi eller avståndstagande från klubbkamrater. 

De flesta idrottsföreningar ger homofobin låg prioritering på 
antidiskrimineringsdagordningen, särskilt jämfört med arbetet för att minska 
rasismen. 

(313) Fältarbetsmöte med Inter-LGBT och L'Autre Cercle (Frankrike den 10 mars 2008). 
(314) Tyskland, landrapport, se även http://www.queer footballfanclubs.com (20.3.2008). 
(315) http://www.eurogames.info/eurogames-welcome.html och www.copenhagen2009.org 

(8.8.2008). 
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Medier 
I detta avsnitt undersöker vi hur HBT-personer och deras liv framställs och 
beskrivs i medier över hela EU. Med medier avses i det här fallet offentliga och 
privata medier (316) samt visuella och skriftliga medier som Internet, tidningar 
och TV.  

Homofobisk diskurs i medierna 

Fall av homofobisk diskurs i medierna identifierades under intervjuer med 
bland annat icke-statliga HBT-organisationer i Italien och Polen och det 
nationella jämställdhetsorganet i Lettland (317) En undersökning som gjordes 
nyligen av hur HBT-personer framställs i den skotska pressen konstaterade att 
tidningar verkade vara beredda att trycka insändare som innehöll en viss nivå 
av homofobiska angrepp som inte skulle ha accepterats om de hade varit 
rasistiska (318). En undersökning i Litauen konstaterade att vissa journalister 
använder homofobiskt språk (319).  

Goda metoder: Tillsammans med Europeiska radiounionen har Lithuanian 
Gay League utvecklat en handbok för bättre medierapportering om 
HBT-frågor. Handboken ger journalister och aktivister verktyg som är lätta att 
använda för att förbättra den positiva rapporteringen om HBT-frågor. Som ett 
resultat av detta har man fått ett närmare samarbete med medierna, vilket har 
lett till mer balanserade artiklar och mer balanserad information om 
HBT-personer i medierna (320).  

Framställningar av HBT-personer i medierna  

I e-undersökningen av intressenterna ombads respondenterna att bedöma 
framställningen av HBT-personer i medierna och huruvida beskrivningen av 
HBT-personer som grupp ansågs vara nyanserad eller stereotyp. Endast 
14 procent av respondenterna ansåg att medierna gav en ”nyanserad” eller 
”ganska nyanserad” beskrivning av HBT-personer.  

(316) Vid undersökningen av homofobi i mediediskurserna har det inte varit möjligt att skilja 
mellan offentliga och privata medier. 

(317) Fältarbetsmöte med Arcigay och Arcilesbica (Italien den 5 mars 2008), Campaign against 
Homophobia (Polen den 17 mars 2008) och med Mozaika (Lettland den 12 mars 2008), 
ombudsmannen (Lettland den 12 mars 2008).  

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

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

(320) Se http://www.ilga-europe.org/europe/funding_capacity_building/working_with_media 
(17.10.2008). 
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De flesta icke-statliga HBT-organisationer som intervjuades under fältarbetet 
rapporterade att HBT-frågor ofta inte tas upp i medierna, som i olika grad 
tenderar att förenkla, skapa sensation och använda stereotyper i fråga om HBT-
personer och -frågor. Under intervjuerna angav företrädare från den icke-
statliga HBT-organisationen CIGALE i Luxemburg att medierna tenderar att 
undvika intellektuella och politiska HBT-frågor och i stället fokusera på ytliga 
frågor som t.ex. hur HBT-personer är klädda på Pride-evenemang (321). Under 
intervjuerna rapporterar den icke-statliga HBT-organisationen Campaign 
Against Homophobia att i Polen är vissa tidningar och katolska TV- och 
radiostationer öppet homofobiska, men att det också finns medier som tecknar 
en neutral bild av HBT-personer och –frågor (322). Ombudsmannen i Lettland 
angav att mediekanalerna omfattar allt från negativt till positivt. En 
gratistidning som delades ut vid busstationer innehöll t.ex. homofobiska 
uttalanden (323). Detta ledde till att den icke-statliga HBT-organisationen 
Mozaika lämnade in ett klagomål om hatpropaganda. I intervjuer med 
företrädare för den danska Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske framkom 
att mediediskursen om HBT-frågor domineras av stereotypa bilder och 
illustrationer. Också seriösa artiklar om homosexuellas rättigheter illustreras 
med bilder på halvnakna män från Köpenhamns Prideparad (324). 

Dessa observationer får stöd av vissa forskningsresultat som visar att 
homosexualitet i olika grad fortfarande betraktas som tabu och därmed får 
mycket liten uppmärksamhet i medierna. I en tysk undersökning av HBT-
framställningar i TV ansåg 63 procent av HBT-respondenterna att alla 
framställningar av icke-heterosexualitet fortfarande är tabu (325). I en belgisk 
undersökning fann man så gott som ingen medietäckning av transpersonfrågor, 
vid sidan av hänvisningar till medicinska frågor eller problem (326). Detta 
verkar vara ett vanligt tema i hela EU. En portugisisk undersökning tyder på 
att synligheten har ökat under de senaste tio åren i landets medier, men att 
homosexuella kvinnor och bisexuella är så gott som osynliga och 
underrepresenterade jämfört med framställningarna av homosexuella män (327). 

I vissa undersökningar nämns även snedvridna framställningar av HBT-
personer. I en omfattande medieanalys i Slovenien granskades tryckta medier 
från 1970–2000. I analysen identifierades fenomen som stereotypisering – att 
utgå från rigida könsordningar där homosexuella män framställs som feminina 

(321) Fältarbetsmöte med CIGALE (Luxemburg den 7 april 2008).  
(322) Fältarbetsmöte med Campaign Against Homophobia (Polen den 17 mars 2008). 
(323) Fältarbetsmöte med ombudsmannen (Lettland den 12 mars 2008). 
(324) Fältarbetsmöte med LBL (Danmark den 26 april 2008). 
(325) V. Jung, (2003), Darstellung von Homosexualität in TV-Unterhaltungssendungen 

[doktorsavhandling]. Bamberg: Universitet i Bamberg. 
(326) A. Dewaele och D. Paternotte (2008), The situation concerning homophobia and 

discrimination on grounds of sexual orientation in Belgium. Antwerpen/Bryssel: Steunpunt 
Gelijkekansenbeleid (Consortium Universiteit Antwerpen & Universiteit Hasselt)/Université 
libre de Bruxelles. 

(327) Caldeira (2006), A Representação das Minorias Sexuais na Informação Televisiva 
Portuguesa. Lissabon: Livros Horizonte. 
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och homosexuella kvinnor som maskulina, medikalisering – homosexualitet 
förläggs till det medicinska och psykiatriska området och man söker orsaker, 
sexualisering – homosexualitet reduceras till sexuella beteenden, 
hemlighetsfullhet – man framställer homosexualitet som hemlighetsfull och 
relaterad till skam och skuld samt normalisering – homosexuella framställs 
som likadana som heterosexuella för att göra homosexualiteten mindre hotande 
och politiserad (328).  

I den skotska undersökning av Stonewall Scotland som nämndes tidigare i detta 
avsnitt konstaterades att bevakning i pressen ofta förstärker åsikten att sexuell 
läggning endast och allena handlar om sex, samtidigt som förövarens sexuella 
läggning betonas i brottsreportage, även om läggningen inte har någon relevans 
för det begångna brottet. 

Goda metoder: I Förenade kungariket utvidgade den oberoende Press 
Complaints Commission, ett oberoende organ som behandlar klagomål på 
redaktionellt innehåll i tidningar och tidskrifter, i maj 2005 paragraf 12 
(diskriminering) i sin kod till att omfatta diskriminerande pressrapportering om 
transpersoner. Enligt den nya paragrafen måste pressen undvika fördomsfulla 
eller nedsättande hänvisningar till en persons ras, hudfärg, religion, kön, 
sexuella läggning eller till någon fysisk eller psykisk sjukdom eller något 
funktionshinder (329). 

Forskning om HBT-framställningar i portugisiska och tyska medier visade 
också att HBT-framställningar tenderar att vara förenklade och icke-
representativa, och även om tyska tryckta medier och webbplatser tecknar en 
mer nyanserad bild används fortfarande klichéer och stereotyper i den 
traditionella televisionen (330).  

Positiva trender i mediernas framställningar av HBT-personer 

I undersökningar har det också identifierats en positiv utveckling i form av 
ökad närvaro och en mer nyanserad beskrivning av HBT-personer och -frågor i 
medierna. I en undersökning (331) i Tjeckien konstaterade man att även om 
negativ stereotypisering, sexualisering och komiska eller brottsliga 

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

(329) Uppgifter från Transgender Europe vid rådgivande rundabordssamtal om kampen mot 
homofobi och transfobi inom EU, juni 2008, Köpenhamn. 

(330) T.L. Monteiro, V. Policarpo, F.V. da Silva (2008), The situation concerning homophobia 
and discrimination on grounds of sexual orientation in Portugal, landrapport. Walters, S. D. 
(2001), Take my Domestic Partner, Please: Gays and Marriage in the Era of the Visible. M. 
Bernstein & R. Reimann (red.). Queer families, Queer Politics: Challenging Culture and the 
State (s. 338–357). New York: Columbia UP. 

(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. Tjeckiska regeringen. 
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sammanhang dominerade inom framställningen av HBT-personer under första 
halvan av 1990-talet har HBT-personer under det senaste decenniet i allt högre 
grad börjat förekomma i dokumentärer och TV-serier om vardagligt 
samhällsliv. 

I den spanska landrapporten konstateras att de flesta medier numera har en 
nyanserad rapportering om viktiga politiska och sociala HBT-evenemang som 
Gay Pride-firanden, viktiga domstolsavgöranden eller lagar som antas i 
parlamentet och att det är sällsynt med homofobiska framställningar. Även i 
den svenska landrapporten konstateras att medierna ger en mer korrekt bild av 
mångfalden inom HBT-gemenskapen, medan täckningen av viktiga HBT-
frågor i Litauen har ökat på senare år (332). 

Goda metoder: I Danmark fastställs det ett uttryckligt mål om att avspegla 
mångfald i det offentliga tjänstekontraktet mellan kulturministern och 
Danmarks radio. Kontraktet innehåller en antidiskrimineringsklausul där det 
hänvisas till HBT-representation och -frågor: ”DR ska erbjuda en bred täckning 
av det danska samhället och alltså avspegla mångfalden i kultur, livssyn och 
livsvillkor i olika delar av landet […] Programmen får inte på något sätt 
uppmana till hat på grund av ras, kön, religion, nationalitet eller sexuell 
läggning.” (333) 

Det är uppenbarligen mycket viktigt att det förekommer synliga positiva HBT-
förebilder i medierna. Sådana förebilder blir allt vanligare i vissa medlemsstater 
både på det politiska och på det kulturella området. Ett illustrativt exempel är 
fallet med Berlins borgmästare Klaus Wowereit som även var talman för det 
tyska parlamentet 2001/2002. Hans berömda offentliga uttalande var: ”Jag är 
bög – och det är okej!” (”Ich bin Schwul – und das ist gut so!”) 

I Grekland protesterade HBT-grupper kraftfullt mot ett avgörande i det 
nationella radio- och TV-rådet – Greklands oberoende offentliga myndighet – 
som dömde den stora TV-kanalen Mega Channel till böter på 100 000 euro för 
att ha visat två manliga karaktärer som kysstes i en populär TV-serie. I 
december upphävde landets regeringsrätt detta beslut och konstaterade att 
böterna stred mot grundlagen eftersom scenen bara avspeglade den ”sociala 
verkligheten för en samhällsgrupp bland alla dem som ingår i ett öppet och 
demokratiskt samhälle och vars sexuella preferenser inte ska fördömas”. 

På EU-nivå har det tagits initiativ, som Europeiska kommissionens samarbete 
med musikkanalen MTV med bland annat en reklamfilm, en kreativ tävling 
inriktad på yngre målgrupper i fråga om rasdiskriminering samt ett årligt 
journalistpris till journalister som bidrar till en bättre förståelse av mångfald 
och diskrimineringsproblem. Dessa har varit värdefulla både för att använda 
medierna i syfte att ändra allmänhetens inställning och för att uppmuntra dem 

(332) A. Tereskinas (2007), Not Private Enough? Homophobic and injurious speech in the 
Lithuanian Media. 

(333) Offentligt tjänstekontrakt mellan Danmarks radio (DR) och kulturministern 2007–2010: 2. 
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som arbetar inom medierna att tänka över hur de framställer dem som tillhör 
särskilda samhällsgrupper och minoriteter (334). 

Slutsatser 

Incidenter med homofobiska uttryck förekommer fortfarande i medierna i hela 
EU, samtidigt som homosexualitet fortfarande är tabubelagt i olika grad. HBT-
personer är i allmänhet förhållandevis osynliga i medierna, även om 
homosexuella män är mer synliga än homosexuella kvinnor eller transpersoner.  

HBT-personer beskrivs i form av olika stereotyper i medierna. Användningen 
av halverotiska illustrationer i artiklar som behandlar ämnen som är mycket 
viktiga för HBT-personer bidrar till fördomarna och förstärker tron att sexuell 
läggning endast handlar om sexuella aktiviteter och preferenser. Journalister i 
hela EU skulle ha nytta av en bättre förståelse av HBT-frågorna för att kunna 
rapportera på ett representativt och balanserat sätt.  

Det finns emellertid också tecken på att förhållandena sakta förändras, och i 
vissa undersökningar noteras redan nu en ökning i hela EU av beskrivningar i 
medierna som visar en mer nyanserad och välinformerad bild av HBT-personer 
och HBT-frågor. 

(334) Se http://www.stop-discrimination.info/99.0.html (11.12.2008). 
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Asyl 
Det finns mycket lite information och uppgifter inom detta område, men 
befintlig forskning och uppgifter som samlats in genom fältarbetet lyfter fram 
två oroväckande ämnen, nämligen behandlingen av sexuell läggning i 
asylförfarandena och villkoren för HBT-asylsökande i flyktingförläggningar. 

Det allmänna regelverket för asyl 

En mer ingående analys av den allmänna lagstiftningsramen i fråga om sexuell 
läggning och könsidentitet i samband med asyl och subsidiärt skydd finns i 
FRA:s analys av rättsläget (335) där det påpekas att i enlighet med 1951 års 
konvention angående flyktingars rättsliga ställning (artikel 1 A.2) och rådets 
direktiv 2004/83/EG kan HBT-personer som söker asyl på grund av förföljelse 
på grund av sexuell läggning i EU:s medlemsstater erkännas som flyktingar 
som tillhör ”en särskild samhällsgrupp” (336). 

Lagstiftningen i EU-medlemsstaterna innebär alltså att HBT-personer som 
förföljs på grund av sexuell läggning eller könsidentitet kan erkännas som 
flyktingar och beviljas asyl. Flera HBT-personer har också beviljats asyl på 
dessa grunder i EU:s medlemsstater.  

Tillgängliga uppgifter visar att asyl har beviljats HBT-personer i Österrike, 
Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Italien, 
Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Tjeckien 
och Förenade kungariket. Denna uppräkning behöver dock inte vara 
uttömmande, eftersom ingen medlemsstat tillhandahåller någon statistisk 
översikt över det antal ärenden där asyl beviljas på grund av sexuell läggning 
eller könsidentitet. I vissa medlemsstater (t.ex. Cypern, Frankrike, Tyskland 
och Slovakien) finns inga officiella uppgifter, och invandringsmyndigheterna i 
Estland och Lettland (337) hävdar att det inte har förekommit några 
ansökningar om asyl på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. 

(335) Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (2008), Homofobi och 
diskriminering på grund av sexuell läggning i EU:s medlemsstater: Del I – analys av 
rättsläget, s. 83–98. 

(336) Med undantag för Danmark, eftersom Danmark inte erkänner homosexuella eller 
transpersoner som ”särskilda samhällsgrupper” på grund av att invandringsmyndigheterna inte 
arbetar med kategorin ”särskild samhällsgrupp” i rättspraxis. Det går dock att bevilja 
uppehållstillstånd med ”skyddsstatus” om invandringsmyndigheterna konstaterar att det finns 
”risk för avrättning eller inhuman eller förnedrande behandling i hemlandet”, se Europeiska 
unionens byrå för grundläggande rättigheter (2008), Homofobi och diskriminering på grund av 
sexuell läggning i EU:s medlemsstater: Del I – analys av rättsläget. 

(337) I Estland: Medborgarskaps- och migrationsstyrelsen. I Lettland: Kontoret för medborgarskap 
och migration. 
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I andra medlemsstater pekar uppgifterna på att det har förekommit ett antal fall. 
I Belgien behandlades minst 116 fall 2006 (33 personer beviljades 
flyktingstatus) och minst 188 under 2007 (60 personer beviljades 
flyktingstatus) (338). I Sverige uppskattade Migrationsverket år 2002 att antalet 
asylsökande på grund av sexuell läggning eller könsidentitet var ungefär 300 
per år. Den svenska riksdagen beslutade 2005 att personer som riskerar 
förföljelse på grund av kön eller sexuella preferenser kan beviljas flyktingstatus 
(proposition 2005/06:06) (339).  

Sexuell läggning och könsidentitet i ansökningsförfarandet 

Undersökningar (340) pekar på att uppgifterna om sexuell läggning, könsidentitet 
och villkor för HBT-personer i deras hemland i de rapporter om ursprungsland 
som används i förfaranden för att fastställa flyktingstatus ofta är mycket 
begränsade. De lyfter också fram att en nyckelfråga i asylförfarandena gäller 
den asylsökandes trovärdighet. I ärenden som gäller förföljelse på grund av 
sexuell läggning blir denna egenskap i sig föremål för kritisk granskning, och i 
flera rapporter anges att ”asylhandläggarna ofta inte tror att en asylsökande 
verkligen är en HBT-person”. Det finns minst två anledningar till detta. För det 
första uppfattas vissa identiteter, uttryck och beteenden som mer trovärdiga än 
andra. Som ett exempel från Danmark visar kan växlande sexuella preferenser 
eller bisexualitet verka suspekt: 

”Och det finns vissa fall där folk är homosexuella, och ändå är de på ett sätt inte det. 
Det kan vara svårt att bedöma. Vi hade en [sökande] som sade att han var 
homosexuell, men sen var han det inte längre för han tyckte inte att de var kul längre. 
Vi stöter på såna saker också, och det kan vara svårt att ta det på allvar.” (341) 
(Anställd, Udlaendingeservice, Danmark) 

 

De som fattar beslut om asyl kan också tolka det faktum att en sökande är eller 
har varit gift eller på annat sätt har varit engagerad i ett heterosexuellt 
förhållande, eller att han har barn som ett tecken på heterosexualitet. 

För det andra kan det hända att en asylsökande inte avslöjar sin sexuella 
läggning förrän i senare skeden av ansökningsförfarandet på grund av frågans 

(338) Uppgifter från Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA). 
(339) Sverige, landrapport. 
(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. 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. Köpenhamns universitet: Sociologiska institutionen. 

(341) Citerad i 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. 
Köpenhamns universitet: Sociologiska institutionen, s. 132. 
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känsliga eller tabubelagda karaktär eller på grund av att den sökande är osäker 
på reaktionerna från myndigheter och personal (inklusive tolkar) (342). Det kan 
också bero på bristande information om sexuell läggning i ansökningsprocessen 
eller på att den sökande inte har ”kommit ut” än (343). 

Om sexuell läggning tas upp senare i processen kan myndigheterna emellertid 
uppfatta den asylsökande som opålitlig och hävda att hon/han ”hittar på” bara 
för att ”stärka” sin sak (344). 

Dessa problem beror inte nödvändigtvis på homofobi eller diskriminering utan 
pekar snarare på bristen på kunskap och verktyg för att hantera sexuell 
läggning. En av ledamöterna i styrelsen för Riksförbundet för homosexuellas, 
bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) som arbetar med 
asylfrågorna beskriver detta som ett heteronormativt fenomen: 

”Vi pratar mycket om heteronormativitet och om att du inte alltid kan förutsätta att 
personen framför dig är heterosexuell. […] Ett verkligt exempel är en intervjuare som 
ställer frågan: Har du någon flickvän? Och genom att fråga på det sättet utesluter man 
möjligheten att du kan ha en manlig partner om du är en manlig asylsökande. […] Det 
finns också andra exempel, t.ex. att en intervjuare säger att det är konstigt att du har 
gått till en park för att få kontakt med andra homosexuella. […] Det visar att man inte 
har någon aning om hur homosexuella träffas och skapar kontakter.” 
(Styrelseledamot, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
rättigheter (RFSL)) (345) 

 

Det kan emellertid också förekomma diskriminering i asylförfaranden. Mellan 
2004 och 2007 begärde det ungerska invandringskontoret ett psykiatriskt 
expertutlåtande om asylsökandes sexuella läggning. I andra asylärenden, t.ex. 
sådana som baseras på religiös eller politisk förföljelse, begärde man inga 
expertutlåtanden (346). I Slovenien väntar för närvarande ett överklagat beslut 
om ett homosexuellt par från Kosovo på att avgöras. I en intervju med HBT-

(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. Köpenhamns universitet: Sociologiska institutionen. 

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

(344) M.T. Drud-Jensen, S.P. Knudsen (2007), Migrationsvæsenets skab – betingelser for 
ikke-heteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en nutidig dansk kontekst. 
Köpenhamns universitet: Sociologiska institutionen. 

(345) Citerad i 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. 
Köpenhamns universitet: Sociologiska institutionen. 

(346) Lilla Farkas, Thematic Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds of 
Sexual Orientation, Hungary, april 2008. Finns på http://www.fra.europa.eu. 
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magasinet Narobe förklarade paret att även om polisen var stödjande och 
förstående under de första kontakterna kände de sig behandlade som 
brottslingar vid förhören i flyktinganläggningen i Ljubljana (347). De förhördes 
var och en för sig och fick redogöra i detalj för hur en av dem hade våldtagits 
flera gånger. De var rädda att deras ansökan hade avslagits eftersom de inte 
kunde ge något exakt svar på när kriget i Kosovo tog slut och hur varmt det var 
den dag då våldtäkten ägde rum. Dessutom påstås en av de anställda vid 
flyktingförläggningen ha sagt till dem att homosexualitet kan botas med terapi. 
Ärendet med eventuellt hatrelaterat polisvåld mot paret från Kosovo utreds 
fortfarande av Ombudsmannen för de mänskliga rättigheterna. 

Goda metoder: Migrationsverket har granskat behoven hos sårbara grupper 
och vilka skyldigheter detta medför för myndigheter och institutioner som 
deltar i ansökningsprocessen. Sedan 2004 har personal som arbetar med 
asylsökande och deltar i förfarandena för att avgöra flyktingstatus fått 
utbildning i könsperspektiv och sexuell läggning som ett led i 
Migrationsverkets kvalitetssäkringsprogram. Riksförbundet för homosexuellas, 
bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) bidrog till att ta fram 
utbildningen (348). 

 

Goda metoder: Vid det belgiska Commissariat Général aux Réfugiés et aux 
Apatrides [generalkommissariatet för flyktingar och statslösa] hanterar en 
anställd enbart asylansökningar som baseras på kön eller sexuell läggning, 
samtidigt som riktlinjer för asylansökningar på grund av sexuell läggning har 
utarbetats tillsammans med HBT-grupper (349). 

Förhållanden i flyktingförläggningar 

Villkoren för HBT-asylsökande i flyktingförläggningar är ett annat oroväckande 
område. Som framgår av följande citat från personal vid danska Röda korset 
kan livet i flyktingförläggningar vara extra svårt för HBT-personer. 

”[HBT-asylsökande] är de som har det tuffast här, som hemlighåller något mycket 
viktigt.” (Vårdpersonal från Röda korset, Sandholms flyktingförläggning, Danmark) (350)  

 

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

(348) Migrationsverket (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, april 2008. Finns på 
http://www.fra.europa.eu. 

(350) Citerad i 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. 
Köpenhamns universitet: Sociologiska institutionen, s. 5. 
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Det finns belägg för att HBT-asylsökande möter social isolering och brist på 
information i förläggningarna (351). Dessutom är verbala, fysiska och sexuella 
övergrepp vanligt förekommande, eftersom delade rum och faciliteter inte ger 
utrymme för privatliv och bristen på detta bidrar till marginalisering och 
trakasserier från andra sökande. HBT-asylsökande kan också bli socialt 
marginaliserade eftersom de ofta saknar stöd från familj eller sociala nätverk. 
HBT-asylsökande integreras inte, eller vill inte integreras med människor från 
samma land eller hemregion för att de vill undvika att avslöja sin sexuella 
läggning. Dessutom finns det vissa belägg för att könssegregation i 
förläggningarna kan vara extra problematisk för transpersoner (352). 

Under en intervju rapporterade t.ex. The Lithuanian Gay League (LGL) om en 
ukrainsk medborgare som sökte asyl i Litauen eftersom han hade förföljts för 
att han var homosexuell. I flyktingförläggningen blev han misshandlad och 
hotad av andra asylsökande. Han vände sig till LGL för att få hjälp och lämnade 
senare Litauen eftersom han fruktade för sin säkerhet (353). 

Goda metoder: I Sverige är Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och 
transpersoners rättigheter (RFSL) verksamt i flyktingförläggningar och delar ut 
broschyrer på flera språk med information om möjligheten till rådgivning för 
HBT-personer, asylprocessen, sexuell läggning och könsidentitet i förhållande 
till asyl och HBT-rättigheter. RFSL erbjuder också rådgivning (354). 

 

Goda metoder: I Sverige tvingas asylsökande inte att bo i 
flyktingförläggningar. Migrationsverket kan erbjuda alternativt boende. 
Dessutom får asylsökande själva skaffa sig en bostad, men de måste då betala 
för den själva, ur en mycket begränsad månatlig ersättning (355). 

Slutsatser  

Samtliga medlemsstater erkänner i princip förföljelse på grund av sexuell 
läggning och könsidentitet som giltigt asylskäl. I många medlemsstater är dock 
asylansökningsförfarandena fortfarande otydliga när det gäller HBT-personer.  

(351) K. Dolk, A. Schwanter (2007), Homosexualität und (Abschiebungs) Schutz in Deutschland. 
Köln: konferensdokument från Amnesty International vid LSVD Associations möte 2007. 

(352) M.T. Drud-Jensen, S.P. Knudsen (2007), Migrationsvæsenets skab – betingelser for 
ikke-heteroseksuelle i forbindelse med asyl og familiesammenføring i en nutidig dansk kontekst. 
Köpenhamns universitet: Sociologiska institutionen. 

(353) Fältarbetsmöte med Lithuanian Gay League den 13 mars 2008. 
(354) Se http://www.rfsl.se/?p=629 (24.10.2008). 
(355) Se 

http://www.migrationsverket.se/index.jsp?news/getArticleList.do?name=faq&ldid=17&nolist=t
rue (24.10.2008). 
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HBT-personer möter särskilda svårigheter i asylprocessen eftersom det kan vara 
svårt att öppet lämna ut intim, sexuell eller tabubelagd information till 
offentliga myndigheter. Dessutom tar personal och intervjutekniker ofta inte 
hänsyn till denna svårighet. Myndigheternas kunskaper om villkoren för HBT-
personer i ursprungsländerna – som ligger till grund för besluten om 
flyktingstatus – är ofta mycket knapphändiga. 

Flera asylsökande HBT-personer har antingen fått avslag på grund av att deras 
påstående om sin homosexuella läggning inte ansågs vara trovärdigt eller för att 
de förväntades kunna leva ”privat” som homosexuella i sitt hemland (dvs. 
stanna kvar i garderoben).  

Asylsökande HBT-personer i förvarsenheter saknar information och kan 
uppleva social isolering och övergrepp på grund av sin sexuella läggning eller 
könsidentitet. 
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Diskriminering på flera grunder  
Att tillhöra en minoritet inom en minoritet skapar särskilda utmaningar i ett 
mångfaldssamhälle och att ha fler än ett minoritetsattribut kan innebära att 
personer löper större risk för diskriminering. En svart homosexuell man kan 
t.ex. uppleva diskriminering både på grund av ”ras” och sexuell läggning.  

I detta avsnitt beskrivs frågor som berör HBT-personer med funktionshinder, 
med etnisk minoritetsbakgrund och/eller som är äldre. Grunderna 
funktionshinder, ålder, etniskt ursprung och ras valdes eftersom de var de 
grunder som oftast identifierades i befintlig forskning och i intervjuerna med 
icke-statliga HBT-organisationer och nationella jämställdhetsorgan.  

Att sätta diskriminering på flera grunder i sitt sammanhang  

Diskriminering på flera grunder är ett förhållandevis nytt begrepp i europeiska 
debatter om likabehandling och antidiskriminering och därmed även inom 
HBT-området. Som konstaterades i en rapport från Europeiska kommissionen 
nyligen (356) finns det en utbredd okunskap om olika kulturer, personliga 
egenskaper och livsstilar och även ett bristande erkännande av multipla 
identiteter. Av intervjuerna med icke-statliga HBT-organisationer i samtliga 
medlemsstater framgick att kunskapen och verksamheten är ganska begränsade 
på detta område. Det finns dock en växande medvetenhet hos de icke-statliga 
HBT-organisationerna om att deras medlemmar kan uppleva diskriminering på 
två eller flera grunder. Det vidtas emellertid förhållandevis få åtgärder som är 
direkt inriktade mot att bekämpa den här typen av diskriminering. 

Intervjuer med nationella jämställdhetsorgan i samtliga medlemsstater visar att 
de främst behandlar ärenden med utgångspunkt i ”en enda 
diskrimineringsgrund” (357). Detta förklaras delvis av luckor i den nationella 
lagstiftningen som förhindrar en metod för flera grunder och på grund av att ”en 
grund” från taktisk synpunkt anses vara mer framgångsrikt i processen. 
Dessutom kan det vara svårt att avgöra vilken form av diskriminering det är 
fråga om:  

(356) Europeiska kommissionen (2007), Tackling Multiple Discrimination. Practices, Policies and 
Laws, s. 39. 

(357) Fältarbetsmöten med nationella jämställdhetsorgan i EU, mars–maj 2008. 
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”Vi hade ett ärende där en man trakasserades på sin arbetsplats. De trodde att han 
var homosexuell eftersom han betraktades som väldigt feminin. Det var svårt att 
avgöra vem som skulle behandla ärendet eftersom det hade att göra med både kön 
och sexuell läggning.” (HomO, Sverige) (358) 

På grundval av intervjuer med olika nationella jämställdhetsorgan går det att 
nämna följande som exempel där diskriminering på flera grunder prioriteras 
under arbetet: The Equal Treatment Commission (Nederländerna), The 
Equality Authority (Irland), The National Council for Combating 
Discrimination (Rumänien) och Institut for Menneskerettigheder 
(Danmark) (359). I den rumänska lagstiftningen betraktas det som en 
försvårande omständighet om en person diskrimineras på mer än en grund (360). 
I Irland finns det detaljerad statistik över ärenden med diskriminering på flera 
grunder, däribland kombinationen av sexuell läggning och andra grunder (361). 

Det finns ganska begränsade uppgifter om HBT-personers erfarenheter av 
diskriminering på flera grunder inom EU. Enligt The National Disability 
Authority (2005) i Irland ”är att vara en accepterad medlem i en subkultur 
mycket viktigt för processen med att värdesätta sin egen identitet och sociala 
roll” (362). Erfarenheten av att inte vara en accepterad medlem i någon subkultur 
eller minoritetsgemenskap kan försätta medlemmar i multipla identitetsgrupper 
i en sårbar position och leda till att de skapar sina egna gemenskaper. Som en 
rapport (363) från Europeiska kommissionen tyder på kan dessutom 
utgångspunkten i en enda diskrimineringsgrund misslyckas med att avspegla 
den verkliga diskrimineringen, så som den upplevs av individer med multipla 
identiteter. 

Goda metoder: Under en intervju lyfte den icke-statliga HBT-organisationen 
Cultuur en Ontspannings-Centrum [COC Nederländerna] fram att den hade 
inrättat särskilda grupper för funktionshindrade HBT-personer och samarbetar 
med äldreorganisationer. De har öppnat ett kafé i Nijmegen för mentalt 
funktionshindrade homosexuella (364). Ett annat nederländskt projekt för äldre 

(358) Europeiska kommissionen (2007), Tackling Multiple Discrimination. Practices, Policies and 
Laws, s. 44. 

(359) Fältarbetsmöte med The Equal Treatment Commission (Nederländerna den 31 mars 2008), 
The Equality Authority (Irland den 3 april 2008), Institut for Menneskerettigheder (Danmark 
den 23 april 2008), The National Council for Combating Discrimination (Rumänien 
den 7 april 2008). 

(360) Fältarbetsmöte med The National Council for Combating Discrimination (Rumänien den 
7 april 2008). 

(361) Fältarbetsmöte med jämställdhetsmyndigheten (Irland den 3 april 2008). 
(362) National Disability Authority (2005), Disability and Sexual Orientation: A Discussion 

Paper. Dublin: NDA, s. 14. 
(363) Europeiska kommissionen (2007), Tackling Multiple Discrimination. Practices, policies and 

laws. 
(364) Fältarbetsmöte med COC (Nederländerna den 31 mars 2008). 
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HBT-personer inleddes av flera civila samhällsorganisationer med statlig 
finansiering. I projektet identifieras äldre HBT-personers behov, särskild i fråga 
om social och medicinsk vård (365). 

Pilotprojekt för HBT-ungdomar med icke-nederländsk etnisk bakgrund drivs i 
Amsterdam, Rotterdam, Haag och Tilburg och är inriktade på att bryta isolering 
och erbjuda rådgivning, stöd och en tillflyktsort (366). 

Att vara HBT och ingå i en etnisk minoritet  

HBT-personers dubbla minoritetsstatus uttrycks på olika sätt och skapar 
komplexa utmaningar. För en HBT-person som tillhör en etnisk minoritet kan 
processen med att komma ut vara särskilt svår inom hans/hennes egen grupp, 
vilket bekräftades i en intervju med en företrädare för en icke-statlig 
organisation i Rumänien som sade att ”det är extremt svårt att komma ut i det 
romska samhället” (367).  

Ett annat problem till följd av den dubbla minoritetsstatusen är en ökad risk för 
hatbrott som motiveras både av rasism och av offrets sexuella läggning.  

”Beroende på vilken del av Berlin jag går till får jag på ett ställe på käften för att jag är 
utlänning och på det andra för att jag är en queen [slang för feminin transperson eller 
homosexuell man].” (Transperson, Tyskland) (368) 

 

 

I en kvalitativ undersökning från Danmark lyfte HBT-respondenter fram 
svårigheten med att förena en etnisk eller religiös minoritetsbakgrund med 
HBT-status (369). År 2005 inrättade Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske i 
Danmark Salon Oriental, en grupp för HBT-personer med etnisk 
minoritetsbakgrund särskilt för att ta itu med det här problemet. En annan icke-
statlig organisation, Sabaah, nämnde ”identitet, ’komma ut’, religion, 
ensamhet, familjekonflikter, föräldrars reaktioner, förhållanden och den 
homosexuella världen” som problemområden för HBT-personer med etniska 

(365) Fältarbetsmöte med COC (Nederländerna den 31 mars 2008). 
(366) Fältarbetsmöte med COC (Nederländerna den 31 mars 2008). 
(367) Fältarbetsmöte med Accept (Rumänien den 7 april 2008). 
(368) BERLIN JOURNAL. Gay Muslims Pack a Dance Floor of Their Own. Publicerad den 

1 januari 2008. Finns på 
http://www.nytimes.com/2008/01/01/world/europe/01berlin.html?n=Top/Reference/Times%20
Topics/Subjects/R/Religion%20and%20Belief (31.7.2008). 

(369) C. Osander (2005), Københavnerliv – en interviewundersøgelse med homoseksuelle med 
minoritetsetnisk baggrund. Köpenhamn: Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske. 
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minoritetsbakgrunder (370). Dessutom har en bok med intervjuer med 
homosexuella kvinnor och män med etniska minoritetsbakgrunder givits 
ut (371).  

Vissa HBT-personer med etnisk minoritetsbakgrund upplever rasism och 
sexualisering i det större HBT-samfundet på grund av deras uppfattade etnicitet 
samt homofobi i de etniska minoritetsgrupperna. 

Enligt det brittiska Safra-projektet (372) – som drivs av och för muslimska 
HBT-kvinnor – är många av dessa kvinnor socialt isolerade eftersom de även 
om de identifierar sig själva som homosexuella, bisexuella eller som 
transpersoner, inte deltar i den konventionella homosexuella världen eftersom 
den är företrädesvis vit och dess sociala aktiviteter ofta är alkoholrelaterade. 
Dessutom kan rasism, islamofobi och kulturell okänslighet inom den 
homosexuella världen kan också vara alienerande faktorer. Därför känner 
många muslimska HBT-kvinnor att de varken hör hemma i HBT-gemenskapen 
eller den muslimska gemenskapen. 

Goda metoder: Icke-statliga organisationer som arbetar med 
diskriminering på flera grunder: Sabaah är en civil samhällsorganisation 
med inriktning på HBT-personer från etniska minoriteter i Danmark. Den 
bildades för att skapa ett socialt nätverk som skulle ge HBT-personer från 
etniska minoriteter kraft att hantera problemen med att kombinera sin sexuella 
identitet med sin etniska minoritetsbakgrund.  

 

Goda metoder: Dokumentär om HBT-personer från etniska 
minoritetsgrupper: ”Min syster Zahra” är en dokumentär av Saddie Choua i 
Belgien. Filmen berättar historien om Zahra, en homosexuell kvinna som växer 
upp i en muslimsk familj. Dokumentären visas på gymnasieskolor och följs av 
diskussioner som struktureras på grundval av en metod som har utvecklats av 
den flamländska HBT-paraplyorganisationen Holebifederatie. Initiativet stöds 
av den flamländska regeringen (373). 

 
Att vara funktionshindrad HBT-person 

Att vara homosexuell och ha ett funktionshinder är en annan kombination som 
behöver uppmärksammas särskilt. Bristande tillgänglighet kan vara ett allvarligt 

(370) Ytterligare information finns på 
http://sabaah.dk/web/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=47 
(20.8.2008). 

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

(372) Ytterligare information finns på http://www.safraproject.org (1.8.2008). 
(373) Belgien, landrapport. 
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hinder för HBT-personers liv och behov, vilket ofta påverkar deras förmåga att 
skaffa vänner eller träffa partner. Enligt en tysk studie ignoreras inte bara 
funktionshindrades sexualitet (eller det förutsätts att de inte har någon), utan 
rörlighetsproblem och diskriminering inom HBT-gemenskapen i sig gör det 
svårt att kontakta potentiella partner (374). 

”Det är verkligen svårt ibland att vara homosexuell och ha ett funktionshinder, särskilt 
när det gäller tillgänglighet. Det är i allmänhet mycket svårt att ta sig runt i staden, och 
när det gäller att träffa folk är det ett jätteproblem att det inte finns ett enda ställe som 
är tillgängligt och för homosexuella eller åtminstone vällvilligt inställt till homosexuella. 
Det är såklart ganska svårt att komma in i en gemenskap som du inte kan ta dig till.” 
(Maya, 22, Danmark) (375) 

 

I två irländska undersökningar (376) om personer med funktionshinder och unga 
HBT-personer berättade respondenterna om erfarenheter av homofobi i 
organisationer och gemenskaper för funktionshindrade och även om 
fördomsfulla attityder och beteenden gentemot personer med funktionshinder 
inom HBT-gemenskapen (377). I den brittiska landrapporten konstateras en 
allmän brist på erkännande av frågor, intressen och behov i fråga om sexualitet 
när det gäller funktionshindrade personer i Förenade kungariket, särskilt för 
personer med svårare funktionshinder. HBT-personer med funktionshinder 
löper extra stor risk att marginaliseras (378). 

Att vara HBT-person och äldre 

Kombinationen ålder och sexuell läggning kan öka HBT-personers sårbarhet: 

(374) T. Rattay (2007), Volle Fahrt voraus – Lesben und Schwule mit Behinderung. Berlin: 
Querverlag. 

(375) Europeiska kommissionen (2007), Tackling Multiple Discrimination. Practices, Policies and 
Laws, s. 40. 

(376) K. Zappone (red.) (2003), Re-thinking Identity The Challenge of diversity, beställd av Joint 
Equality and Human Rights Forum. När det gäller kombinationen funktionshinder och sexuell 
läggning, se även Zappone: Brothers, Michael (2003), It’s not just about Ramps and Braille: 
Disability and Sexual Orientation, s. 49–69. När det gäller kombinationen ålder och sexuell 
läggning, se Loudes, Christine (2003), Learning to grow up. Young Lesbians, Gay and Bisexual 
People in Northern Ireland. 

(377) K. Zappone (red.) (2003), Re-thinking Identity The Challenge of diversity, beställd av Joint 
Equality and Human Rights Forum s. 147 och National Disability Authority (2005), Disability 
and Sexual Orientation: A Discussion Paper. Dublin: NDA. 

(378) Se t.ex. Neal, C. och Davies, D. (2000) (red.), Issues in Therapy with lesbian, gay, bisexual 
and transgender clients. Pink Therapy series 3. 
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”Jag förnekar inte [att jag är bög] om någon frågar direkt, och Panbladet [gay-tidskrift] 
ligger alltid på bordet. Men annars kan man inte vara öppen med sin sexualitet på det 
här stället. Ryktet skulle gå. Det är klart att det skulle kännas tryggare och vänligare 
att bo tillsammans med andra homosexuella.” (379) (Man, 73, Danmark) 

 

 

Enligt den icke-statliga HBT-organisationen GLEN i Irland erkänns samkönade 
förhållanden ofta inte i äldreboenden, och äldre HBT-personer är ofta tysta och 
isolerade på grund av rädsla för diskriminering och social isolering (380). En 
boende som sörjer en partners död t.ex. kanske inte har något institutionellt stöd 
eller något nätverk att luta sig mot (381). En tysk undersökning (382) visade att 
HBT-personer på vårdhem möttes av negativa stereotyper som uttrycktes av 
personal och andra boende. 

Goda metoder: Ett forskningsprojekt i samband med utvecklingen av en 
strategi för att förbättra mångfalden inom äldrevården genomfördes 2008 av 
avdelningen för gerontologi vid Köpenhamns universitet med inriktning på 
äldre homosexuella och bisexuella (383). 

Slutsatser  

Människor med multipla identiteter kan lida av social isolering vilket kan skapa 
extra problem men också i slutändan leda till att gemenskaper och icke-statliga 
organisationer för ”flera grunder” bildas. 

Diskriminering och utestängning upplevs på olika sätt av HBT-personer som är 
funktionshindrade, äldre eller tillhör en etnisk/religiös minoritet. Etniska 
minoriteter riskerar att diskrimineras på grund av sexuell läggning eller 
könsidentitet inom sin etniska minoritetsgrupp och diskrimineras på grund av 
ras eller etnisk bakgrund inom HBT-gemenskapen. Funktionshindrade 
HBT-personer kan uppleva en ”asexualisering” från bland annat vårdgivare 
och medlemmar inom HBT-gemenskapen. Dessutom gör otillgängliga 
HBT-ställen, barer och mötesplatser det svårt för funktionshindrade 
HBT-personer att delta i HBT-gemenskapen. 

(379) Citerad i L.E. Frank, Leif i Lyngby. Panbladet, november 2004, s. 10. 
(380) Fältarbetsmöte med GLEN (Irland den 3 april 2008). 
(381) Fältarbetsmöte med GLEN (Irland den 3 april 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) Danmark, landrapport. 
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Vissa HBT-personer på vårdinrättningar möts av social isolering och 
stereotypisering från personal och andra boende.  
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DEL II: Transpersoner: särskilda frågor  
Detta avsnitt innehåller en lägesöversikt för transpersoner inom EU när det 
gäller transfobi och diskriminering.  

Vad är transfobi?  

Begreppet transfobi, som inte är särskilt vanligt, kopplas ofta till bredare 
diskussioner om homofobi (384). Idag kan transfobi beskrivas som en irrationell 
rädsla för könsöverskridanden eller beteenden som inte följer könsnormen. Det 
kan t.ex. handla om rädsla för eller motvilja mot maskulina kvinnor, feminina 
män, transvestiter, transgenderister, transsexuella eller andra som inte passar in 
i de befintliga könsstereotyperna om deras födelsekön. Användningen av ordet 
fobi i detta sammanhang är inte avsett att implicera att den transfobiska 
personen och/eller offret för transfobin lider av en störning (385).  

Transfobi kan ta sig olika uttryck: med personlig transfobi avses en person eller 
en definierad grupp av personer med transfobi. Denna typ av transfobi kan 
upplevas i form av våld och/eller uttrycklig diskriminering (”du får inte jobbet 
eftersom du är en transperson”), uttrycklig utestängning (”inga transpersoner 
tillåtna”). Institutionaliserad transfobi är en mer indirekt form av utestängning 
(”vi har inget emot transpersoner, men alla flickor måste bära klänning/du kan 
inte ändra din födelseattest/vi kommer att kalla dig herr si och så eftersom det 
står att du är man på id-kortet”). Internaliserad transfobi slutligen är 
transpersoners medvetna eller undermedvetna uppfattning om att de själva är 
mindre värda på något sätt (386).  

Rättsligt skydd (387)  

En ingående analys av det rättsliga skyddet för transpersoner i EU-lagstiftning 
och i nationell lagstiftning finns i FRA:s publicerade rapport Homofobi och 
diskriminering på grund av sexuell läggning i EU:s medlemsstater: Del 1 – 
analys av rättsläget. Här ges en kortfattad översikt som bakgrund till de övriga 
problem som diskuteras i detta avsnitt. Det går att urskilja tre huvudsakliga 
metoder för att skydda mot diskriminering på grund av att någon är transperson 
bland EU:s medlemsstater:  

(384) Den 16 januari 2006 antog Europaparlamentet en resolution om homofobi i Europa där 
diskriminering på grund av könsidentitet innefattades i begreppet homofobi. 
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. och Willoughby, B. (2005), The Development and Validation of the Genderism and 
Transphobia Scale. Sex Roles vol. 53, nr 7–8, oktober 2005. Nederländerna: 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) Detta avsnitt bygger på rapporten Homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning 
i EU:s medlemsstater, Del 1 – analys av rättsläget. FRA 2008 s. 123–137, 153–154. 
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För det första kan diskriminering på grund av att någon är transperson tolkas 
som att det omfattas av diskriminering på grund av kön i rättsakter som 
förbjuder diskriminering mellan kvinnor och män. Tretton EU-medlemsstater 
hamnar inom denna kategori (Belgien, Danmark, Frankrike, Irland, Italien, 
Lettland (388), Nederländerna (389), Österrike (390), Polen, Slovakien (391), 
Finland, Sverige, Förenade kungariket (392)).  

För det andra kan det tolkas som att det omfattas av diskriminering på grund av 
sexuell läggning. Två medlemsstater ingår i denna kategori (Tyskland (393), 
Spanien). 

För det tredje kan det tolkas som att det omfattas av ett allmänt förbud mot 
diskriminering utan någon uttrycklig angivelse av kön eller sexuell läggning 
som de förbjudna grunderna. Resultatet är en situation med rättslig osäkerhet i 
fråga om exakt vilket skydd transpersoner har mot diskriminering. Elva 
medlemsstater omfattas av denna kategori (Bulgarien, Tjeckien, Estland, 
Grekland, Cypern, Litauen, Luxemburg, Malta, Portugal, Rumänien och 
Slovenien). 

Slutligen hanterar Ungern diskriminering på grund av att någon är transperson 
med utgångspunkt i sexuell identitet i enlighet med lagen om 
likabehandling (394). 

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

(389) Appellationsdomstolen i Leeuwarden, 13.1.1995, NJ 1995 nr 243 och t.ex. ETC Opinions 
1998-12 och 2000-73. 

(390) Austria/Erläuterungen [motivering]/ RV 415dB XXIII. GP, finns på 
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/I/I_00415/fname_096505.pdf (8.1.2008) 
(motiveringar bifogade till regeringens proposition om genomförande av rådets direktiv 
2004/113/EG om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det 
gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster). 

(391) Art. 6.3a. Slovakia/Antidiskriminačný Zákon 365/2004 (20.5.2004). 
(392) I Storbritannien finns de relevanta bestämmelserna i 1975 års Sex Discrimination Act [lagen 

om könsdiskriminering] (SDA), ändrad genom 1999 års förordningar om könsdiskriminering 
(könsbyte). I Nordirland införs skyddet genom 1976 års Sex Discrimination (NI) Order [lagen 
om könsdiskriminering] (SDO), ändrad genom 1999 års Sex Discrimination (Gender 
Reassignment) Regulations [förordningarna om könsdiskriminering (könsbyte)] (NI). 

 Om en person i Förenade kungariket får ett intyg om könserkännande i enlighet med 2004 års 
Gender Recognition Act [lagen om könserkännande] (GRA) är det inte heller lagligt att 
diskriminera på andra grunder än vad som lagligen får tillämpas på någon annan person av det 
könet. (Det finns ett undantag: det är möjligt för en organiserad religion att diskriminera om det 
finns verkliga religiösa skäl för att vägra att anställa en transsexuell person, trots att den 
personen har ett intyg om könserkännande.) 

(393) Se motivering till den allmänna lagen om likabehandling: Bundestag, publikation nr 16/1780, 
s. 31. 

394 Transpersoner kan skyddas från diskriminering i sig när de behandlas annorlunda än andra 
personer med samma kön som deras förvärvade kön. I Ungern omfattar lagen om 
likabehandling (Ungern/2003 évi CXXV Törvény/28.12.2003) sexuell identitet som 
diskrimineringsgrund (artikel 8-n), Ungern/2003 évi CXXV Törvény/28.12.2003). 
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Kategorisering av diskriminering av transpersoner 

 
 

Attityder gentemot transpersoner 

 Insert translation  Insert translation 
Country Results Resultat per land Lithuania Litauen 
The Netherlands  Nederländerna Italy Italien 
Sweden Sverige Finland Finland 
Denmark Danmark Portugal Portugal 
Austria Österrike Slovenia Slovenien 
Belgium Belgien Estonia Estland 
Spain Spanien Hungaria Ungern 
Germany Tyskland Slovakia Slovakien 
Luxembourg Luxemburg Bulgaria Bulgarien 
France Frankrike Greece Grekland 
United Kingdom Förenade kungariket Cyprus Cypern 
European Union (27) EU (27) Latvia Lettland 
Ireland Irland Romania Rumänien 
Czech Republic Tjeckien Malta Malta 
Sex discrimination Diskriminering på grund av kön 
Sexual orientation discrimination Diskriminering på grund av sexuell läggning 
Legal uncertainly Rättslig osäkerhet 
Sexual identify discrimination Diskriminering på grund av sexuell identitet 
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Det finns mycket få Europaomfattande vetenskapliga data om samhällets 
attityder till transpersoner. En viss Europaomfattande forskning med inriktning 
på erfarenheterna hos transpersoner som har utsatts för transfobiska attityder 
finns emellertid tillgänglig när det gäller hälso- och sjukvårdssektorn (se 
avsnittet om hälso- och sjukvård). Liknande forskning för andra sektorer finns 
tillgänglig inom vissa medlemsstater och har också nämnts under respektive 
avsnitt (395). 

En del befintlig forskning, t.ex. en undersökning (396) som omfattade 
151 psykologi- och teknikstudenter i Förenade kungariket och en annan som 
omfattade 407 studenter på grundnivå och doktorander visar att transfobi bland 
annat verkar hänga nära ihop med religiösa, auktoritativa och heterosexistiska 
attityder, en tro på en biologisk grund för könsidentitet och få tidigare kontakter 
med könsminoriteter. 

Den mesta forskningen om transpersoner har varit begränsad till de medicinska 
aspekterna på könsidentitet och könsöverskridanden. Forskning med särskild 
inriktning på transfobi har emellertid bedrivits i fler europeiska länder, särskilt 
undersökningen ”Engendered Penalties” (397) som omfattade 872 respondenter 
som själva identifierade sig som transpersoner, med mycket likartade resultat. 
De övergripande resultaten av den här forskningen visar att situationen för 
transpersoner är dålig i alla dessa länder. En Europaomfattande 
undersökning (398) utfördes 2007 och framställde en mängd uppgifter om 
2 700 transpersoner i Europa, men hittills har finansieringen endast räckt till en 
begränsad analys av dessa uppgifter om rättsläget och situationen inom hälso- 
och sjukvården. En genomgång av forskningen visar en trend mot en vilja att 
utföra forskning av hög kvalitet och god finansiering i medlemsstater med en 
stark transpersonrörelse, som Förenade kungariket och Finland. För stora 
delar av Europa, särskilt i de södra och östra delarna av EU, finns det 
överhuvudtaget ingen publicerad vetenskaplig forskning om transfobi.  

På medlemsstatsnivå kommer den mest omfattande forskningen om samhällets 
attityder från Skottland, där frågor om transsexuella ingick i en storskalig 
vetenskaplig undersökning baserad på ett urval av 1 594 vuxna (399). Där 
konstaterades att ”diskriminerande attityder är mer utbredda i fråga om vissa 
grupper än om andra. De är särskilt vanliga i fråga om zigenare/resande och om 

(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. 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. Bryssel: ILGA-Europe. 

(399) Bromley, C., Curtice, J., Given, L. (2007), Attitudes to discrimination in Scotland: 2006, 
Scottish Social Attitudes Survey. Edinburgh: Scottish Government Social Research. 
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personer som har genomgått ett könsbyte (en beskrivning utformad för att 
hänvisa till en transperson)” (400). Detta beläggs framför allt av att 50 procent 
av respondenterna sade att de ”inte skulle tycka om att en släkting hade ett 
längre förhållande med en transsexuell person”. Ytterligare analyser visar att 
negativa attityder till transpersoner är vanliga hos hela befolkningen och 
framför allt hos outbildade religiösa män över 65 år. Men 44 procent av de 
respondenter som höll med om att Skottland borde undanröja alla former av 
fördomar skulle inte vilja ha ingifta transsexuella i familjen (401). 

I den brittiska undersökning som nämndes tidigare, som omfattade 
151 psykologi- och teknikstudenter i Förenade kungariket och som används för 
att fastställa prediktorer för motstånd mot transpersoners rättigheter, 
konstaterades höga nivåer av transfobi hos samtliga deltagare i 
undersökningen (402).  

Som ett led i e-undersökningen av icke-statliga HBT-organisationer, nationella 
jämställdhetsorgan och offentliga myndigheter, tillfrågades intressenterna om 
acceptansen för transpersoner i deras land. Undersökningen visar att 73 procent 
av respondenterna anser att det finns ”ingen” eller ”begränsad” acceptans för 
transpersoner.  

Goda metoder: I Italien har HBT-tjänsten i Turins stadshus, den lokala HBT-
organisationen Groupa Luna och tre konstskolor tillsammans genomfört en 
tävling mellan de tre skolorna om en affischserie mot diskriminering på grund 
av homosexualitet och transsexualitet. Affischerna sattes upp längs gatorna i 
staden och på lokaltrafikens fordon. Den vinnande affischen med en flock av 
svarta och vita får med ett enda rosa får, som representerade ”minoriteten inom 
minoriteterna” (dvs. transsexualitet) fick stor spridning. Liknande initiativ har 
tagits i andra städer i Italien (403). Den vinnande affischen och övriga affischer 
finns på www.comune.torino.it/politichedigenere/man/index.htm. 

 

Goda metoder: I Förenade kungariket kommer den skotska regeringen att 
anslå 75 000 euro per år i fyra år (2007–2011) för att finansiera ett nationellt 
heltidsprojekt inom Scottish Transgender Alliance för att stödja utvecklingen 
av politik och riktlinjer för goda metoder till skotska offentliga tjänster, 
arbetsgivare och regeringsorgan. Projektet ska också utveckla 

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

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

(402) E-brevväxling med P. Hegarty, den 12 juni 2008. 
(403) Italien, landrapport. 
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transgemenskapens aktivistkapacitet och främja integrationen av transpersoner 
i det skotska samhället (404). 

Hur transpersoner behandlas av sina familjer 

Att ”komma ut” inför sina familjer uppfattas som problematiskt av så gott som 
alla transpersoner. Även om det i stort sett saknas uppgifter om problemets 
omfattning, konstaterades det i undersökningen Engendered Penalties att 
45 procent av respondenterna hade upplevt ett sammanbrott i förhållandet med 
sina familjer, 37 procent rapporterade att de kände sig utestängda från 
familjehändelser och 36 procent har familjemedlemmar som inte talar med dem 
på grund av deras transidentitet (405). 

I den skotska undersökningen av transpersoners erfarenheter rapporterade 
46 procent av respondenterna transfobiska övergrepp av närstående personer – 
framför allt i form av verbala övergrepp. Hotfullt beteende (17 procent), fysisk 
misshandel (11 procent) och sexuella övergrepp (4 procent) var emellertid 
också vanligt förekommande (406). I en svensk undersökning sade 32 procent 
av de respondenter som var transpersoner att de saknade känslomässigt stöd i 
sina liv, jämfört med 19 procent av de homosexuella respondenterna och 
omkring 10 procent av de heterosexuella respondenterna. Femton procent 
saknade praktiskt stöd, jämfört med 4 procent av den heterosexuella 
befolkningen och 9 procent av den homosexuella befolkningen. Slutligen 
rapporterade 37 procent av transpersonerna att de saknade förtroende för de 
flesta andra människor (407). I Ungern ”var förkastande den oftast nämnda 
reaktionen från familjen ... Efter flera års kamp hade vissa upplevt konkreta 
tecken på acceptans” (408). I Sverige är få transpersoner öppna med sin 
transidentitet i sina ursprungsfamiljer – omkring 80 procent av dem som är 
födda på 1960-talet eller senare, och 54–60 procent av dem som är födda före 
1960 (409).  

Hatbrott 

(404) Scottish Transgender Alliance (2008), Transgender Experiences in Scotland – Research 
Summary. Edinburgh: Equality Network, s. 3. 

(405) Whittle, S., Turner, L., Al-Alami M. (2007), Engendered Penalties: Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination. Wetherby: The Equalities 
Review, s. 68. 

(406) Scottish Transgender Alliance (2008), Transgender Experiences in Scotland – Research 
Summary. Edinburgh: Equality Network, s. 11. 

(407) Statens folkhälsoinstitut (2005), Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation: Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer. Östersund: FHI, s. 33 ff. 

(408) Solymár, B., Takács, J. (2007), Wrong Bodies and Real Selves: Transsexual People in the 
Hungarian Social and Health Care System. Kuhar, R., Takács, J. (red.) (2007), Beyond the Pink 
Curtain; Everyday Life of LGBT People in Eastern Europe. Ljubljana: Mirovni Institut, s. 153. 

(409) Statens folkhälsoinstitut (2005), Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation: Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer. Östersund: FHI, s. 37. 
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Man vet inte så mycket om omfattningen av hatbrott mot transpersoner i EU. 
Det finns inga forskningsuppgifter om detta ämne för någon av EU:s 
medlemsstater. Det finns dock tecken på att transpersoner mycket ofta blir offer 
för hatbrott under sitt liv, från trakasserier, mobbning och verbala angrepp till 
fysiskt våld, sexuella övergrepp och till och med mord. Som nämns ovan har 
Europaparlamentet noterat ”att de hatiska uttalandena mot homosexuella, 
bisexuella och transsexuella (hbt-personer) har ökat i ett flertal europeiska 
länder” (410). OSSE konstaterade följande i sin rapport Hate Crimes in the 
OSCE Region: Incidents and Responses: ”Homofobiska hatbrott och händelser 
uppvisar ofta en hög grad av grymhet och brutalitet. De omfattar ofta svår 
misshandel, tortyr, stympning, kastrering och även sexuella övergrepp. De 
leder också ofta till döden. Transpersoner förefaller vara ännu mer utsatta inom 
denna kategori.” (411) 

På senare år har ett antal fall där transpersoner har mördats nått de nationella 
och internationella medierna. Det fall som väckte störst uppmärksamhet var 
mordet på en transperson i Porto, Portugal, som torterades, våldtogs och 
kastades i en övergiven brunn för att dö av en grupp tonårspojkar (412). 
Liknande mordfall i Haag i Nederländerna 2007 (413) och återigen i Portugal 
2008 (414) har också uppmärksammats i de internationella nyheterna. Men det 
verkliga antalet mord på transpersoner som har skett på grund av deras 
könsidentitet är okänt.  

 
 
Goda metoder: Efter det fruktansvärda mordet 2006 i Portugal skapade 
Panteras Rosas offentlig uppmärksamhet kring den förfärliga händelsen och 
kämpade för att motverka den snedvridna beskrivningen av brottet i medierna, 
av kyrkoledare och av allmänheten. I samarbete med TransGender Europe och 
andra organisationer som vill stödja transpersoner anordnade de en flerspråkig 
kampanj och uppmanade till större medvetenhet om problemet och krävde en 
rättegång. De gemensamma insatserna skapade en offentlig debatt om hatbrott 
som var mer inriktad på förövarna än på offren.415  

(410) Europaparlamentets resolution om homofobi i Europa, antagen den 26 april 2007, 
P6_TA(2007)0167. 

(411) OSSE/ODIHR (2007), Hate Crimes in the OSCE Region: Incidents and Responses, 
årsrapport för 2006. Warszawa: OSSE/ODIHR, s. 53 ff. 

(412) OSSE/ODIHR (2007), Hate Crimes in the OSCE Region: Incidents and Responses, 
årsrapport för 2006. Warszawa: OSSE/ODIHR, s. 54. 

(413) AD Den Haag (2007), Travestiet overleden na mishandeling. Haag: Algemeen Dagblad 
19 april 2007. Finns på http://www.ad.nl/denhaag/stad/article1295771.ece. vreerBlog (2007), 
RIP Henriëtte Wiersinga. Finns på http://www.vreer.net/wordpress/archives/78 (12.6.2008). 

(414) Diário de Notícias (2008), Transsexual assassinada um ano depois de Gisberta. Lissabon: 
Diário de Notícias 1.3.2008. Finns på 
http://dn.sapo.pt/2008/03/01/cidades/transexual_assassinada_ano_depois_gi.html (12.6.2008). 

(415) Information från Transgender Europe under rådgivande rundabordssamtal om bekämpning 
av homofobi och transfobi i EU, juni 2008, Köpenhamn. 
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Ett av få exempel där polisen specifikt registrerar transfobiskt våld finns i 
Förenade kungariket, i Nordirland, där polisen registrerar transfobiska 
hatbrott (416). Antalet rapporterade transfobiska våldshändelser i Nordirland var 
ganska lågt, med 32 transfobiska händelser anmälda 2006/2007 och 7 händelser 
2007/2008.  

Däremot verkar andelen transfobiska trakasserier och transfobiskt våld som 
rapporteras av transpersoner vara hög. I undersökningen Engendered Penalties 
rapporterade 73 procent av de respondenter som var transpersoner om negativa 
kommentarer, verbala, fysiska eller sexuella övergrepp eller hotfullt 
beteende (417). I Sverige rapporterar 41 procent av de 374 respondenter som var 
transpersoner i en omfattande undersökning av HBT-personers hälsa att de 
hade utsatts för kränkande beteende/behandling under de senaste tre månaderna 
jämfört med 30 procent av de homosexuella respondenterna. Tolv procent av 
transpersonerna rapporterade om upprepade övergrepp jämfört med 6 procent 
av de homosexuella respondenterna. En tredjedel av transpersonerna bland 
respondenterna rapporterade att de hade utsatts för trakasserier vid något 
tillfälle, och en tredjedel av denna grupp rapporterade om sådana erfarenheter 
under det senaste året (418). I en annan undersökning i Sverige sade 59 procent 
av de respondenter som var transpersoner att de var rädda för trakasserier och 
våld på grund av deras könsidentitet, medan andelen var lägre för homosexuella 
(45 procent) och bisexuella (39 procent).  

Det finns inga tillgängliga Europaomfattande forskningsuppgifter om hur 
transpersoner som utsatts för brott upplever att de behandlas av polis och inom 
vården när de anmäler ett brott till myndigheterna. Av de respondenter som var 
transpersoner i undersökningen Engendered Penalties svarade emellertid 
18,5 procent att de upplevde att de inte behandlades korrekt vid kontakterna 
med polisen i Förenade kungariket. Totalt svarade 33,5 procent av de 
respondenter som var transpersoner i Förenade kungariket att de inte skulle 
lita på att de skulle bli korrekt behandlade av polistjänstemän om de skulle 
behöva hjälp (419). En sådan brist på förtroende påverkar naturligtvis hur 
transpersoner anmäler brott som de har utsatts för. 

(416) PSNI Statistics (2008), Annual Statistical Report, Statistical Report No. 3; Hate Incidents & 
Crimes; 1st April 2007 – 31st March 2008, Belfast: PSNI; 2008. 

(417) Whittle, S., Turner, L., Al-Alami M. (2007), Engendered Penalties: Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination. Wetherby: The Equalities 
Review, s. 53. 

(418) Statens folkhälsoinstitut (2005), Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation: Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer. Östersund: FHI. 

(419) Whittle, S., Turner, L., Al-Alami M. (2007), Engendered Penalties: Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination. Wetherby: The Equalities 
Review, s. 16. 
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Goda metoder: I Förenade kungariket rapporterar den nordirländska polisen 
regelbundet om transfobiska hatbrott. I deras statistiska pressmeddelande konstateras 
att när det gäller registrerade hatbrott under 2007/08 var sekteristiska händelser 
vanligast (1 584), följt av händelser som motiveras av rasism (976), homofobi (160), 
trosuppfattning/religion (68), funktionshinder (49) samt transfobi (7) (420). 

 

Mötesfrihet 

Medlemmarna i det enda Europaomfattande nätverket för grupper av 
transpersoner och enskilda transpersoner – TransGender Europe – består i 
huvudsak av lokala grupper. Det finns ingen forskning om transpersongrupper 
eller nätverk i Europa. 

Icke-statliga transpersonorganisationer är starkare i länder som har en längre 
tradition av frigörelse för transpersoner och andra sociala rörelser, t.ex. 
Förenade kungariket och Nederländerna. Å andra sidan finns det nästan inga 
icke-statliga organisationer som specifikt inriktar sig på transpersoner i södra 
och östra Europa. Baserat på anekdotiska belägg kan stabiliteten i 
transpersongrupper vara ett problem eftersom gruppmedlemmarna ofta har 
sämre självkänsla på grund av sina personliga erfarenheter av diskriminering 
och även saknar stöd. Därför är det vanligt med inre stridigheter och 
uppsplittring av grupper, vilket försämrar den här frigörelserörelsens 
effektivitet.  

Detta bekräftas av beskrivningar av nationella transpersonorganisationer i 
Belgien (421) och Nederländerna (422). Det är endast i ett fåtal länder, som 
Finland (423) och Nederländerna (424), där transpersongrupper har lyckats få 
finansiering som gör det möjligt för dem att anställa samhälls-/socialarbetare 
som kan hjälpa transpersoner på ett personligt plan. Det är emellertid så gott 
som ingen transpersongrupp som har lyckats få tillräcklig finansiering för att 
anställa professionella samhälls- eller politikutvecklare. 

Det har inte funnits några belägg för förbud mot allmänna 
transpersondemonstrationer eller organiserade evenemang. Detta beror 

(420) PSNI Statistics (2008), Annual Statistical Report, Statistical Report No. 3; Hate Incidents & 
Crimes; 1st April 2007 – 31st March 2008. Belfast: PSNI; 2008. 

(421) Motmans, J. (2006), De Transgenderbeweging in Vlaanderen en Brussel in kaart gebracht: 
Organisatiekenmerken, Netwerken en Strijdpunten. Antwerpen, Hasselt: Steunpunt 
Gelijkekansenbeleid. Remmerie, L. (2008), Naar een Vlaams transgenderoverleg? Visie van 
transgenderbeweging en zijn potentiële partners. Gent: Arteveldehogeschool. 

(422) Meulmeester, G., Bos, G., Spaas, J.-P., Eisfeld, J. (2005), Doe T Zelf – 
Transgenderorganisaties in Nederland. Amsterdam: Stiching T-Image. 

(423) Se http://www.transtukipiste.fi/en/index.html (12.6.2008). 
(424) Se http://www.transvisie.nu (15.6.2008). 
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sannolikt på att transpersongrupper mycket sällan anordnar sådana evenemang 
på grund av bristen på mänskliga och finansiella resurser och medlemmarnas 
rädsla för offentlighet. De få offentliga evenemang som genomförs, framför allt 
kring Trans Remembrance Day, då offer för transfobiska mord hedras, får 
mycket liten uppmärksamhet i medierna. 

Goda metoder: European Transgender Council [europeiska rådet för 
transpersoner] samlar transpersonaktivister från hela Europa vartannat år. 
Evenemanget organiseras av lokala grupper av transpersonaktivister. Det är en 
unik Europaomfattande möjlighet för transpersongrupper att öka sina 
ansträngningar, stärka nätverk, samordna kampanjer, utbyta bästa metoder och 
formulera politiska krav och strategier. Detta ses som ett fantastiskt stöd av 
deltagarna och för de grupper, gemenskaper och länder som de företräder. Vid 
rådet ligger huvudfokus på transpersonrättigheter och hur de ska genomföras 
politiskt på EU-nivå och på nationell nivå. År 2005 (Wien, Österrike) och 
2008 (Berlin, Tyskland) hölls evenemanget med stöd av kommunstyrelsernas 
och stadsdelsförvaltningarnas ordföranden (425).  

Arbetsmarknaden 

Det finns inga belägg för att myndigheterna hittills har sammanställt officiella 
klagomål från transpersoner på arbetsmarknaden. Det finns emellertid viss 
forskning i olika EU-länder som ger en dyster bild av läget för transpersoner på 
arbetsmarknaden.  

I Spanien visade forskning (426) med 100 respondenter från First Gender 
Identity Disorder Unit att 54 procent var arbetslösa och endast 35 procent 
kunde arbeta heltid – och en tredjedel av dessa personer hade haft sitt jobb i 
mindre än ett år. Över 55 procent hade upplevt diskriminering på arbetsplatsen 
eller när de sökte arbete, och 17,2 procent var tvungna att delta i farliga eller 
olagliga verksamheter för att överleva. 

I Skottland i Förenade kungariket visade forskning (427) att 40 procent av 
transpersonrespondenterna ansåg att deras personalavdelningar erbjöd ”extremt 
dålig” service, medan 53 procent upplevde transfobisk diskriminering eller 
trakasserier på arbetsplatsen. Femton procent ansåg att deras arbetsgivare inte 
skyddade deras privatliv, och 21 procent hade tvingats byta eller säga upp sig 
från sitt jobb på grund av transfobi. Trettio procent av respondenterna fick stöd 
från det sociala, medan 20 procent var egenföretagare.  

(425) Se http://tgeu.net/ (17.10.2008). 
(426) Esteva, I. m.fl. (2001), Social Inequalities: Demographic Characteristics of Patients Treated 

at the First Gender Identity Disorder Unit in Spain. Föredrag vid den sjuttonde Harry 
Benjamin International Gender Dysphoria Association Symposium, Galveston, Texas. 
HGIGDA finns på http://www.symposion.com/ijt/hbigda/2001/71_eteva.htm (25.5.2008). 

(427) Scottish Transgender Alliance (2008), Transgender Experiences in Scotland – Research 
Summary. Edinburgh: Equality Network, s. 14. 
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I den brittiska undersökningen Engendered Penalties konstaterades att 
23 procent av respondenterna kände behov av att byta jobb på grund av sin 
transpersonidentitet. Tjugotvå procent tvingades använda ”fel” toalett för sitt 
kön på arbetsplatsen och endast omkring en tredjedel rapporterade att de kunde 
gå på toaletten utan att få kommentarer eller trakasseras. Inte mer än ungefär 
30 procent ”behandlades med värdighet” av medarbetarna. Tio procent 
upplevde verbala övergrepp (t.ex. öknamn), och 6 procent blev fysiskt 
angripna. Effekten av dessa erfarenheter verkar vara kraftfull: 42 procent av 
dem som inte levde i den könsroll som de föredrog gjorde detta för att de var 
rädda för att förlora sitt arbete (428). 

Forskning från Finland med 108 deltagare fick liknande resultat. En tredjedel 
av transvestitrespondenterna skulle ha velat uttrycka sin femininitet på 
arbetsplatsen men kände att det var omöjligt (429). Sexton procent av alla 
transrespondenter var egenföretagare (jämfört med 3 procent bland HB-
respondenter), och 8 procent var arbetslösa (jämfört med 3 procent bland HB-
respondenter). Trettiofyra procent dolde sin transidentitet eller sitt könsuttryck 
från alla sina kolleger (jämfört med 17 procent bland HB-respondenterna). 
Fyrtiofem procent av transpersonanställda dolde sin könsidentitet eller sitt 
könsuttryck från sina arbetsgivare, och 51 procent av respondenterna tyckte att 
detta var stressande. Sjuttioåtta procent av respondenterna rapporterade att de 
hade upplevt olämpliga skämt på arbetsplatsen. Tretton procent av 
transpersonrespondenterna upplevde diskriminering vid rekrytering, 12 procent 
på löneområdet, 13 procent i fråga om karriärmöjligheter, 12 procent i tillgång 
till information och 16 procent i kollegers och chefers attityder.  

Även om personer som upplever diskriminering till följd av den ändrade 
könstillhörigheten bör omfattas av antidiskrimineringslagstiftningen tillämpar 
medlemsstaterna ofta inte denna lagstiftning på transpersoner (430). 
Anekdotiska belägg pekar på att domare, advokater, poliser och andra berörda 
tjänstemän inte kan särskilt mycket om det rättsliga skyddet för transpersoner, 
och även inom transpersongemenskapen tycks det saknas kunskap om 
rättigheter. 

Goda metoder i lagstiftningen: I Förenade kungariket måste alla offentliga 
myndigheter (och deras underleverantörer) i enlighet med plikten om 
jämställdhet mellan kvinnor och män inom offentlig sektor (Gender Equality 
Duty) undanröja olaglig diskriminering och olagliga trakasserier på grund av 
kön samt främja lika möjligheter mellan kvinnor och män, inklusive 
transsexuella av båda könen. Detta har ökat medvetenheten om transpersoners 

(428) Whittle, S., Turner, L., Al-Alami M. (2007), Engendered Penalties: Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination. Wetherby: The Equalities 
Review. 

(429) Lehtonen, J., Mustola, K. (2004). Straight People don’t tell, do they...? Negotiating the 
boundaries of sexuality and gender at work. Helsingfors: Arbets- och näringsbyrån. 

(430) Whittle, S., Turner, L., Combs, R., Rhodes, S. (2008), Transgender EuroStudy: Legal Survey 
and Focus on the Transgender Experience of Health Care. Bryssel: ILGA-Europe. 
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behov på arbetsplatsen och har lett till att allt fler arbetsgivare utbildar sina 
anställda i transpersonfrågor (431). 

Utbildning 

I den brittiska undersökningen Engendered Penalties (432) konstaterades att 
”64 procent av kvinnorna med manlig identitet rapporterade att de hade upplevt 
någon form av trakasserier eller mobbning i skolan, och 44 procent av dem som 
fötts med manligt kön men som hade kvinnlig identitet hade upplevt 
trakasserier eller mobbning i skolan”. Detta är signifikant fler än vad 
homosexuella kvinnor och män eller heterosexuella av båda könen har 
rapporterat i liknande undersökningar. Det är inte bara jämnåriga som anstiftar 
trakasserierna i skolmiljön (71,6 procent av dem med kvinnligt födelsekön och 
55 procent av dem med manligt födelsekön hade utsatts). Det förefaller som om 
även lärare mobbar barn som inte följer könsnormen, vilket framgår av att 
28,7 procent av dem med kvinnligt födelsekön och 21 procent av dem med 
manligt födelsekön angav att de hade upplevt den typen av övergrepp. 

Goda metoder: Projektet Students for Transgender Inclusion som drivs av 
Association of Nordic LGBTQ Student Organisations – ANSO (december 
2007–januari 2009) syftar till att ge HBTQ-studentorganisationer kunskap om 
transpersonfrågor genom att skapa, samla in och sprida informationsmaterial 
och föreläsningar. Vid konferensen för Students for Transgender Inclusion i 
Århus, Danmark, den 15–21 maj 2008 deltog HBTQ-studenter från hela 
Norden och Östersjöområdet. Konferensen utmynnade bland annat i 
webbplatsen www.transweb.wordpress.com (433). 

Hälsa  

Hälso- och sjukvård är oerhört viktig för många transpersoner, samtidigt som 
den utgör ett av de största problemen i deras liv.  

Transpersonspecifik hälso- och sjukvård  

Transpersonspecifik hälso- och sjukvård (dvs. hälso- och sjukvård som är 
direkt relaterad till en persons könsidentitet) är en medicinsk nödvändighet och 
bör omfattas av hälso- och sjukvårdsplaner på samma sätt som andra 
medicinskt nödvändiga behandlingar. Denna princip har legat till grund för 

(431) Equality and Human Rights Commission (2008), Overview of the gender equality duty, 
Guidance for public bodies working in England, Wales and Scotland. 

(432) Whittle, S., Turner, L., Al-Alami M. (2007), Engendered Penalties: Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination. Wetherby: The Equalities 
Review, s. 63–65. 

(433) Se http://www.anso.dk/ (17.10.2008). 
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flera avgöranden av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, till 
exempel i målen van Kück mot Tyskland (434) och L mot Litauen (435).  

Den Europaomfattande undersökningen Transgender EuroStudy visar dock att 
över 80 procent av respondenterna hade vägrats statlig finansiering av 
hormonbehandling för könsbyte (ofta ett livslångt behov), medan 86 procent 
hade vägrats statlig finansiering för kirurgi. Över hälften av 
transpersonrespondenterna rapporterade att de hade finansierat sin egen 
behandling (436).  

Ett annat hinder är hur man hittar informerad och lyhörd vårdpersonal. 
Omkring en tredjedel av respondenterna sade att de hade vägrats behandling för 
att en vårdanställd inte gillade könsbyten. En fjärdedel av respondenterna hade 
fått avslag när de första gången tog kontakt med en läkare eller psykiatriker 
angående ett könsbyte (437). I den brittiska undersökningen Engendered 
Penalties (438) hade 6,3 procent av transpersonrespondenternas husläkare 
avvisat deras begäran om hjälp att få behandling för könsidentitetsfrågor, och 
ytterligare 13,4 procent verkade inte vilja hjälpa. Samtidigt som 80 procent 
faktiskt ville hjälpa var det endast 20 procent som kunde det eftersom de hade 
de kunskaper som krävdes. Sextio procent ville hjälpa men saknade 
information. 

Det är sällsynt att vårdpersonal har tillräckliga kunskaper om transpersonfrågor 
för att kunna hjälpa till effektivt. Att t.ex. hitta en vårdgivare i Ungern som vill 
(och kan) hjälpa till är så svårt att endast de mest envetna personerna kan ta sig 
igenom systemet. Fall av korruption har rapporterats när det gäller medicinskt 
stöd i samband med transpersonfrågor (439). I lägen där det endast finns ett fåtal 

(434) Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna: van Kück mot Tyskland, anmälan nr 
35968/97, dom av den 12 juni 2003, i International Commission of Jurists (2007), Sexual 
Orientation and Gender Identity in Human Rights Law; Jurisprudential, Legislative and 
Doctrinal References from the Council of Europe and the European Union. Genève: 
International Commission of Jurists, s. 36. 

(435) Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna: L. mot Litauen, anmälan nr. 27527/03, 
dom av den 11 september 2007, i International Commission of Jurists (2007), Sexual 
Orientation and Gender Identity in Human Rights Law; Jurisprudential, Legislative and 
Doctrinal References from the Council of Europe and the European Union. Genève: 
Internationella juristkommissionen, s. 10. 

(436) Whittle, S., Turner, L., Combs, R., Rhodes, S. (2008), Transgender EuroStudy: Legal Survey 
and Focus on the Transgender Experience of Health Care. Bryssel: ILGA-Europe, s. 53 ff. 

(437) Whittle, S., Turner, L., Combs, R., Rhodes, S. (2008), Transgender EuroStudy: Legal Survey 
and Focus on the Transgender Experience of Health Care. Bryssel: ILGA-Europe, s. 55 ff. 

(438) Whittle, S., Turner, L., Al-Alami M. (2007), Engendered Penalties: Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination. Wetherby: The Equalities 
Review, s. 44. 

(439) Solymár, Bence (2005), The Situation of Transgender People in the Hungarian Social and 
Health Care System. Takács J. (red.). A lélek műtétei [Att operera själen]. Budapest: Új 
Mandátum Kiadó. Solymár, B., Takács, J. (2007), Wrong Bodies and Real Selves: Transsexual 
People in the Hungarian Social and Health Care System. Kuhar, R., Takács, J. (red.) (2007). 
Beyond the Pink Curtain; Everyday Life of LGBT People in Eastern Europe. Ljubljana: 
Mirovni Institut. 
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professionella vårdgivare som vill – och ännu färre som faktiskt kan – hjälpa 
till med de medicinska behandlingar som krävs för att byta kön, är 
sannolikheten stor för att operationsmetoderna är farliga för patienten. 

I Polen definierades könsbytesoperationer i ett dekret från hälsoministern 
(2003) som ”icke-etablerad hälsovård” och blev därmed uteslutna från den 
nationella hälsofonden (440).  

Foton som lagts ut på Internet samt anekdotiska belägg tyder på att 
operationsresultaten i allmänhet är dåliga, då det finns få välutbildade kirurger 
som har den erfarenhet som krävs för att genomföra den här typen av operation 
på ett tillfredsställande sätt. I Ungern säger forskare till och med att ”transfobi 
och bristande erfarenhet gör att det är osannolikt att man får en säker 
behandling” (441). Väntetiderna för transpersonspecifik vård kan vara mycket 
långa: i Förenade kungariket är den i genomsnitt två år (442). 

I Förenade kungariket konstaterade undersökningen Scottish Needs 
Assessment Programme Survey, som omfattade all hälso- och 
sjukvårdspersonal, att behandling som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal, 
särskilt psykiatriker, ofta verkar vara fördomsfull och genomföras utan 
tillräcklig kunskap på området (443). I Ungern visade forskningen att 
(hetero)sexistiska attityder till könsidentitet är vanliga bland 
mentalsjukvårdspersonal (444). Bland dessa attityder ingår att man vägrar att 
behandla transsexuella som i) inte överanpassar sig efter könsstereotyper, ii) 
inte identifierar sig som öppet homosexuella, eller iii) hävdar att de inte har 
något identifierbart kön. I Förenade kungariket har forskning om 
transpersoners erfarenheter i Skottland visat att ”bristande förståelse och 
kunskaper hos allmänpsykiatriker ofta leder till att transpersoner får olämplig 
behandling som inte hjälper dem med deras behov och som kan försena deras 
tillgång till en bedömning av en erfaren könsspecialist med flera månader eller 
till och med år” (445).  

Brist på kunskap, inte bara hos vårdpersonal utan även hos allmänheten, är 
särskilt problematisk enligt det nederländska centret för könsrelaterade frågor 

(440) Whittle, S., Turner, L., Combs, R., Rhodes, S. (2008), Transgender EuroStudy: Legal Survey 
and Focus on the Transgender Experience of Health Care. Bryssel: ILGA-Europe, s. 34. 

(441) Solymár, Bence (2005), The Situation of Transgender People in the Hungarian Social and 
Health Care System. Takács J. (red.). A lélek műtétei [Att operera själen], Budapest: Új 
Mandátum Kiadó. 

(442) Whittle, S., Turner, L., Al-Alami M. (2007), Engendered Penalties: Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination. Wetherby: The Equalities 
Review, s. 47. 

(443) Scottish Needs Assessment Program (2001), Transsexualism and Gender Dysphoria in 
Scotland. Scottish Executive. 

(444) Solymár, B., Takács, J. (2007), Wrong Bodies and Real Selves: Transsexual People in the 
Hungarian Social and Health Care System. Kuhar, R., Takács, J. (red.) (2007), Beyond the Pink 
Curtain; Everyday Life of LGBT People in Eastern Europe. Ljubljana: Mirovni Institut. 

(445) Scottish Transgender Alliance (2008), Transgender Experiences in Scotland – Research 
Summary. Edinburgh: Equality Network, s. 18. 
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som säger att ”könsidentitetsproblem” är bland de tio vanligaste frågorna från 
dem som ringer till centret (446). 

Allmän hälso- och sjukvård 

Tillgången till allmän icke transrelaterad hälso- och sjukvård för transpersoner 
försvåras ofta av fördomar hos hälso- och sjukvårdspersonalen. En fjärdedel av 
respondenterna i EuroStudy (447) rapporterade att de hade behandlats illa av 
hälso- och sjukvårdspersonal för att de var transpersoner. En femtedel 
rapporterade att det faktum att de var transpersoner påverkades deras sätt att 
söka vård. Många transpersoner rapporterar att de i största möjliga mån 
undviker att gå till doktorn av rädsla för olämpligt beteende. 

I den brittiska undersökningen Engendered Penalties (448) konstaterades att 
22 procent av respondenterna ansåg att det faktum att man var transperson 
påverkade ens tillgång till rutinbehandlingar som inte hade något att göra med 
att man var transperson. Tjugonio procent av respondenterna ansåg att 
transidentiteten hade en negativ inverkan på hur de behandlades av hälso- och 
sjukvårdspersonal. 

Resultaten syns i hälsostatistiken: Tolv procent av transpersonrespondenterna i 
den svenska undersökningen rapporterade om dålig hälsa (jämfört med 
6 procent av befolkningen i stort). Transpersoner rapporterade också sämre 
mental hälsa än manliga homosexuella (7 procent) och kvinnliga homosexuella 
(20 procent) respondenter. Transpersoner löpte också större risk att ha 
sömnproblem (449).  

Fjorton procent av respondenterna i den skotska undersökningen av 
transpersoners erfarenheter ansåg att husläkare inom den offentliga sjukvården 
(National Health Service, NHS) var ”mycket dåliga” eller ”extremt dåliga”. 
Fyrtiosex procent sade att servicen var ”mycket bra” eller ”extremt bra”. 
Bristande kunskaper från läkarnas sida och ofta oöverstigliga tekniska problem 
med att ändra könsangivelser i register (vilket leder till brist på skydd för 
personliga uppgifter) var de största orosmomenten (450).  

(446) Rutgers-Nisso Groep (2008), Trends in Seksualiteit in Nederland – Wat weten we anno 
2008? Utrecht: Rutgers-Nisso Groep. 

(447) Whittle, S., Turner, L., Combs, R., Rhodes, S. (2008), Transgender EuroStudy: Legal Survey 
and Focus on the Transgender Experience of Health Care. Bryssel: ILGA-Europe, s. 59 ff. 

(448) Whittle, S., Turner, L., Al-Alami M. (2007), Engendered Penalties: Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination. Wetherby: The Equalities 
Review, s. 46. 

(449) Statens folkhälsoinstitut (2005), Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation: Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer. Östersund: FHI. 

(450) Scottish Transgender Alliance (2008), Transgender Experiences in Scotland – Research 
Summary. Edinburgh: Equality Network, s. 15. 
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Försäkringsbolag avslår regelmässigt ansökningar från transpersoner. Det finns 
anekdotiska belägg där en transperson i Belgien undantogs från privat 
sjukförsäkring för att täcka sjukhuskostnader och där försäkringsbolag i 
Nederländerna har vägrat att låta transpersoner teckna livförsäkring, vilket 
skapade problem med att finansiera ett bostadslån. 

Självmord 

Trettio procent av transpersonrespondenterna i EuroStudy (451) sade att de hade 
gjort minst ett självmordsförsök i vuxen ålder. Hälften av transpersondeltagarna 
i en annan svensk studie rapporterade att de hade övervägt självmord minst en 
gång under sitt liv, och 21 procent hade försökt ta livet av sig (452). I den 
brittiska undersökningen Engendered Penalties svarade 34,4 procent av 
respondenterna att de hade gjort minst ett självmordsförsök i vuxen ålder (453). 

Goda metoder: Vid ett rundabordssamtal framkom det att i Belgien har 
universitetet i Gent inrättat ett särskilt medicinskt centrum för transpersoner 
under ledning av kirurger och terapeuter, men inga psykiatriker. Läkarlaget 
arbetar utifrån premissen att transsexualitet helt enkelt är verkligt för vissa 
personer. De erbjuder psykiatriska tjänster för transpersoner som har mentala 
hälsoproblem på grund av stigmatisering, oro och andra problem (454). 

 

Goda metoder: I Förenade kungariket har hälsoministeriet arbetat 
tillsammans med transpersongemenskapen för att skapa en serie med 
broschyrer och handböcker som finns tillgängliga både i pappersformat och på 
Internet om alla aspekter av hälso- och sjukvård för transpersoner. Bland annat 
finns handböcker för husläkare, om hormonterapier, behandling av tonåringar 
och en allmän handbok för transpersoner som anställda och patienter inom 
hälso- och sjukvården (455). 

 

Goda metoder: I Tyskland tillhandahåller informationssystemet 
Transray.com för transsexuella aktuell information från 

(451) Whittle, S., Turner, L., Combs, R., Rhodes, S. (2008), Transgender EuroStudy: Legal Survey 
and Focus on the Transgender Experience of Health Care. Bryssel: ILGA-Europe, s. 49. 

(452) Statens folkhälsoinstitut (2005), Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation: Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer. Östersund: FHI, s. 21 ff. 

(453) Whittle, S., Turner, L., Al-Alami M. (2007), Engendered Penalties: Transgender and 
Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination. Wetherby: The Equalities 
Review, s. 78. 

(454) Information från Transgender Europe vid rådgivande rundabordssamtal om bekämpning av 
homofobi och transfobi i EU, juni 2008, Köpenhamn. 

(455) Information från Transgender Europe vid rådgivande rundabordssamtal om bekämpning av 
homofobi och transfobi i EU, juni 2008, Köpenhamn. 
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transpersongemenskapen. Det är en omfattande samling som omfattar 
transpersoner (4 000), tidningar (750), förkortningar (200), förlag, 
publikationer och artiklar (> 8 000), böcker (800), antologier (300), radioinslag 
(40), filmer (250) och konferenser (30) (456). 

Idrott 

Till följd av nya regler för idrottsutövare som är transpersoner vid olympiska 
spelen, som följs av många andra organisationer som styr idrotten, är 
transsexuella idrottsutövare i princip bannlysta från tävlingsidrotter i flera år 
under en könsbytesprocess (457).  

Denna bestämmelse kommer sannolikt att ytterligare förstärka de övergripande 
slutsatserna om att transpersoner inte lika ofta deltar i idrottsaktiviteter som 
icke-transpersoner. I den svenska undersökningen var det endast 29 procent av 
transpersonrespondenterna som regelbundet utövade någon idrott, en mycket 
mindre andel än de homosexuella (45 procent) eller bisexuella (43 procent) 
respondenterna i undersökningen och ännu mindre än övriga samhället (458). I 
den skotska granskningen av transpersoners erfarenheter svarade 46 procent av 
respondenterna att de aldrig hade utnyttjat några idrotts- eller fritidstjänster i 
Skottland (459).  

Medier 

Medierna förlöjligar ofta transpersoner i sina framställningar av dem och visar 
bristande kunskap om transpersoners liv (460). I filmer är transpersoner antingen 
martyrer eller maktlösa våldsoffer. Dessa negativa framställningar tyder på en 
mycket exotisk och orealistisk syn på transpersongemenskapen samtidigt som 
man också överbetonar vissa aspekter av transpersoners liv i stället för att 
inrikta sig på vad som också är en livfull och mångskiftande gemenskap (461).  

Asylfrågor  

Det finns ett antal transpersoner som har lyckats få asyl i EU-medlemsstater, 
även om det inte finns några belägg för någon gemensam politik. Det är inte 
känt huruvida människor i asylförfaranden kan få sina hälso- och 

(456) Information från Transgender Europe vid rådgivande rundabordssamtal om bekämpning av 
homofobi och transfobi i EU, juni 2008, Köpenhamn. 

(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. 
Body & Society, vol. 12(3): 75–102, s. 78. 

(458) Statens folkhälsoinstitut (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) Baserat på exempel insamlade av Justus Eisfeld. 
(461) E-brevväxling med direktören för den nederländska transpersonfilmfestivalen 

den 14 juni 2008. 
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sjukvårdsbehov, som tillgång till hormoner och/eller operation, tillgodosedda 
av värdländerna. Det är inte heller känt huruvida en placering med potentiellt 
transfobiska landsmän utgör ett hot mot asylsökande transpersoner eller om 
asylsökande transpersoner över huvud taget får tillgång till den lokala 
gemenskapen av transpersoner och dess stödstrukturer (462). 

Diskriminering på flera grunder 

En grupp av transpersoner som riskerar att diskrimineras på flera grunder är 
invandrarkvinnor som är transpersoner och arbetar som sexarbetare, där många 
tros vara papperslösa invandrare. Denna grupp av människor är isolerad och har 
begränsade resurser. Det finns mycket lite information om deras livsvillkor och 
erfarenheter. 

Inte heller känner man till särskilt mycket om läget för transpersoner med 
etnisk och/eller religiös minoritetsbakgrund. Det man vet är att många av dessa 
kulturella bakgrunder kan beskrivas som heterosexistiska och rigida i sin 
könsuppfattning, vilket ökar risken för transfobi (463). 

Transpersoner med funktionshinder möts av starka fördomar. Ett exempel är 
det brittiska paralympiska förbundets reaktion på lagen om erkännande av kön. 
Förbundet begärde ett undantag på grund av sina ”allvarliga farhågor angående 
skyddet av sårbara vuxna och barn samt följderna för frivilliga övervakare i 
handikappidrottens värld, med avseende på de frågor som väcks av en person 
som ännu inte har genomgått en operation” (464). 

Äldre transpersoner har marginaliserats under tonåren, som vuxna och i slutet 
av livet. När den första generation transpersoner som kunnat genomgå 
hormonbehandling och/eller kirurgisk behandling åldras väcks giltiga 
forskningsfrågor om de långsiktiga effekterna av hormonbehandling och 
behandlingen av dessa personer i ålderdomshem och vårdboenden. Äldre 
transpersoners värdighet – och många har hållit tyst om sin identitet – hotas när 
de blir allt mer beroende av andra människors vård och av praktiska skäl om 
inte annat till slut kan tvingas avslöja sin könsstatus (465). 

Barn och tonåringar som är transpersoner möter också unika svårigheter. Det är 
mycket troligt att barn som inte följer könsnormerna drabbas av svåra 

(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. 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. 
Body & Society, vol. 12(3): 75–102, s. 90. 

(465) Witten, T., Whittle, S. (2004), TransPanthers: The Greying of Transgender and the Law. 
Deakin Law Review, vol. 9 nr 2, 2004. 
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konsekvenser i form av bestraffning av deras beteende, misstro, repression och 
feldiagnostisering (466). 

Transpersoner som också identifierar sig som homosexuella eller bisexuella 
kan möta samma slags fördomar som andra HB-personer möter i samhället, 
vilket ytterligare förvärrar de övergrepp som de utsätts för. Deras sexuella 
läggning blir dessutom ofta inte helt förstådd eller blandas ihop med deras 
könsidentitet. Acceptansen inom HB-grupper kan variera kraftigt beroende på 
gruppen. Medan crossdressing sedan länge har ingått i den manliga 
homosexuella kulturen i många länder (467), är acceptansen för transsexuella 
män och kvinnor ofta mycket låg.  

Goda metoder: I Tyskland finns en webbplats för unga transpersoner, deras 
familjer och vänner vid namn ”Young T – Where you’re always welcome!” där 
det går att hitta information, utbyta erfarenheter med andra i liknande situation 
och unga transpersoner kan hitta vänner (468). 

Goda metoder: I Förenade kungariket har Age Concern gett ut broschyren 
”Planning for later life – transgender people” (469). 

 

(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. Finns på http://bad.eserver.org/issues/2000/50/brooks.html (22.5.2008). 

(468) Information från Transgender Europe vid rådgivande rundabordssamtal om att bekämpa 
homofobi och transfobi i EU, juni 2008, Köpenhamn. 

(469) Se http://www.ageconcern.org.uk/AgeConcern/equality_human_rights_policy.asp 
(13.6.2008). 
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Slutsatser 
HBT-personer upplever homofobi, transfobi och diskriminering i olika former, 
däribland direkt och indirekt diskriminering, samt homofobisk och transfobisk 
mobbning och trakasserier. Detta tar sig ofta uttryck i förnedrande eller 
nedsättande kommentarer, skällsord, förolämpningar eller grova uttryck. 
Dessutom har det konstaterats att det förekommer verbala och fysiska angrepp 
på HBT-personer i samtliga medlemsstater.  

Detta påverkar HBT-personers liv på olika sätt. Redan i de yngsta årskurserna 
används nedsättande ord för homosexuella kvinnor och män i skolorna. 
Trakasserier kan vara vardagsmat på arbetsplatsen. I förhållanden saknas det 
ofta möjlighet att få fullständig rättslig status som partner. På äldreboenden är 
man sällan medveten om HBT-personers behov.  

Negativa attityder till HBT-personer identifierades i alla EU-medlemsstater. 
Vissa EU-medborgare säger att de skulle känna sig illa till mods över att ha en 
homosexuell vän, kollega eller granne. Några skulle också känna sig illa till 
mods om en släkting hade ett förhållande med en transperson. Vissa anser att 
HBT-personer inte ska få arbeta som lärare. Några tycker att HBT-personer inte 
ska få synas i offentliga rum. Andra anser att homosexualitet är en sjukdom 
som bör behandlas medicinskt. 

Bristande synlighet och diskrimineringens omfattning 

Den här rapporten visar att HBT-personers osynlighet i olika delar av EU:s 
samhällsliv är en viktig fråga. Det faktum att många HBT-personer inte är 
öppna med sin status kan innebära att incidenter med upplevd eller uppfattad 
diskriminering inte avspeglas i statistiken eller inte når myndigheterna eftersom 
de inte rapporteras eller registreras i klagomål som ska granskas rättsligt.  

Dessutom visar den här undersökningen att många HBT-personer använder sig 
av osynlighet som strategi, bland annat av rädsla för homofobi, transfobi och 
diskriminering. Denna strategi och bristande kunskap om rättigheter förhindrar 
HBT-personer från att anmäla fall av upplevd diskriminering.  

Denna bild stämmer överens med slutsatserna från majoriteten av de nationella 
jämställdhetsorganen om att antalet rapporterade diskrimineringsfall på grund 
av sexuell läggning är lågt jämfört med andra diskrimineringsgrunder. Dessa 
faktorer bidrar till att göra diskriminering av HBT-personer mindre synlig och 
gör det svårt att avgöra dess omfattning. 

Homofobi, transfobi och diskriminering har i den här undersökningen 
identifierats som företeelser som utestänger HBT-medborgare från att delta 
fullt ut i samhällslivet och det politiska livet.  
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I rapporten visas att diskriminering och homofobi är till HBT-personers 
nackdel inom alla områden av samhällslivet, t.ex. på följande sätt:  

• Hatbrott mot HBT-personer är en utbredd företeelse som påverkar 
HBT-personer på olika sätt i samtliga medlemsstater. En låg 
anmälningsgrad innebär att de officiella siffrorna och de faktiska 
hatincidenterna inte stämmer överens. 

• På senare år har förbud eller administrativa begränsningar förhindrat 
organisationen av fredliga allmänna HBT-demonstrationer i vissa 
medlemsstater, och det har förekommit flera incidenter med våldsamma 
angrepp mot HBT-parader och -demonstrationer. 

• Exempel på homofobiskt tal återfinns i medierna, ibland från framträdande 
politiska eller religiösa företrädare. 

• HBT-familjer möter unika utmaningar på grund av stigmatiseringen i 
samhället och avsaknaden av institutionellt erkännande av deras 
förhållanden. 

• HBT-personer utsätts för homofobi och diskriminering på arbetsmarknaden 
på flera sätt: direkt diskriminering, trakasserier, mobbning, hån och social 
utfrysning. 

• Fall av mobbning och trakasserier av HBT-personer förekommer i 
utbildningsmiljöer i hela EU, inte minst i form av verbal homofobi där ord 
för homosexuella kvinnor och män eller transpersoner används som 
negativa begrepp. 

• Fall av HBT-diskriminering har konstaterats inom hälso- och sjukvården. 
Bland de negativa erfarenheterna kan nämnas att sexuell läggning klassas 
som en störning eller sjukdom eller att man automatiskt förutsätter att 
klienter eller patienter är heterosexuella. 

• HBT-personer möter särskilda svårigheter i asylprocessen. 

Brist på uppgifter och forskning  

Officiella statistiska uppgifter 

Officiella uppgifter om diskriminering samlas endast in i ett fåtal 
medlemsstater och endast inom specifika områden. 

• Straffrätt (homofobisk hatpropaganda och homofobiska hatbrott): 
Uppgifter om antalet polisrapporter eller domstolsbeslut samlas in i 
Litauen, Förenade kungariket och Sverige. I de övriga 
24 medlemsstaterna samlas inga uppgifter in.  
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• Sysselsättningsdirektivet: Uppgifter om antalet klagomål över 
diskriminering på grund av sexuell läggning samlas in i Österrike, 
Tjeckien, Cypern, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Nederländerna, 
Rumänien och Sverige. I de övriga 17 medlemsstaterna finns ingen 
tillgänglig statistik.  

• Beviljande av asyl: Uppgifter om antalet HBT-personer som får 
asyl/subsidiärt skydd på grund av förföljelse till följd av sexuell läggning 
tillhandahålls i Österrike, Belgien, Cypern, Lettland och Estland. I de 
övriga 22 medlemsstaterna finns ingen tillgänglig statistik.  

Det är uppenbart att rapporteringssystem för nationell insamling av officiella 
siffror antingen saknas eller är otillräckliga i de flesta medlemsstater.  

En betydande uppgiftslucka 

Det finns en signifikant brist på såväl akademisk forskning som inofficiella 
uppgifter från icke-statliga organisationer när det gäller homofobi, transfobi 
och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet i många 
medlemsstater och på EU-nivå. Befintliga uppgifter från forskning som har 
utförts i olika nationella sammanhang bygger på olika metoder, vilket gör det 
svårt att göra en jämförande analys av omfattningen av diskriminering på grund 
av sexuell läggning och könsidentitet i hela EU och inom alla områden som 
berör HBT-personer. 

Analysen av uppgiftsluckan visar att det finns en djupgående brist på 
kvantitativ och kvalitativ forskning och statistik inom samtliga temaområden 
som behandlas i den här rapporten. Det område som oftast verkar bli föremål 
för forskning handlar om attityder till HBT-personer. Områdena hatbrott och 
hatpropaganda, tillgång till hälso- och sjukvård, arbetsmarknad och utbildning 
har till viss del undersökts i vissa medlemsstater. Transpersonfrågor, 
diskriminering på flera grunder, religion, mötesfrihet, asyl och idrott förefaller 
dock vara alldeles för lite utforskat i samtliga EU-medlemsstater. 
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Bilaga 1 – Författare av landrapporterna 

Land Namn 

Österrike Gudrun Hauer och Kurt Krickler 

Belgien Alexis Dewaele och David Paternotte 

Bulgarien Milena Dimitrova, forskare, Agency for Social and Market Research 

Cypern Nicos Trimikliniotis, biträdande professor och direktör, Centre for the study 
of Migration, Inter-ethnic & Labour Relations vid universitetet i Nicosia 
(Intercollege) samt Stavros Stavrou Karayanni 

Tjeckien Olga Pechová, fil.dr i psykologi, samt Martina Stepánková, advokat  

Danmark Mads Ted Drud-Jensen, sociolog 

Estland Agnes Alvela 

Finland Kati Mustola, professor i sociologi, Helsingfors universitet 

Frankrike Natacha Chetcuti 
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Tyskland Dominic Frohn och Patrick Stärke 

Grekland Miltos Pavlou 

Ungern Judit Takács, fil.dr, ungerska vetenskapsakademien 

Irland Judy Walsh, lektor i juridik och ansvarig för jämställdhetsstudier vid 
University College Dublin och Ad Astra, forskarstipendiat Catherine 
Conlon vid University College Dublin 

Italien Chiara Bertone, forskare och lektor, Università del Piemonte Orientale 

Lettland Victor Makarov 

Litauen Arturas Tereskinas, docent i sociologi, Vytautas Magnus-universitetet 

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

Malta Marceline Naudi, fil.dr 

Nederländerna Projektgrupp 

Polen Ireneusz Krzeminski, professor, universitetet i Warszawa 
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Portugal Teresa Líbano Monteiro, forskare och biträdande professor, Verónica 
Policarpo, doktorand, och Francisco Vieira da Silva, forskare, institutionen 
för samhällsvetenskap, Lissabons universitet 

Rumänien Florin Buhuceanu, ordförande för den icke-statliga HBT-organisationen 
Accept 

Slovakien Paula Jojart, forskare, Comenius-universitetet samt Roman Kollárik 

Slovenien Roman Kuhar, biträdande professor, Peace Institute, Ljubljana  

Spanien Kerman Calvo 

Sverige Ulrika Westerlund, journalist och vice ordförande för RFSL 

Förenade 
kungariket 

Surya Monro, samhällsforskare 

 

 143 

Öve
rsä

ttn
ing

 in
te 

ve
rifi

era
t



Bilaga 2 – E-frågeformulär till intressenterna 
Inledning 
 
Jämförande undersökning av diskriminering av HBT-personer inom EU 
 
Detta frågeformulär ingår i en jämförande undersökning av 
diskriminering av homosexuella, bisexuella och transpersoner 
(HBT-personer) i EU. Frågeformuläret består av ett antal frågor beroende 
på er organisations inriktning. 
 
Formuläret har tre delar.  
 
1. Beskrivning av er organisation. 
 
2. Bedömning av nuläget i fråga om diskriminering och ojämlik behandling 
av HBT-personer i ert land. 
 
3. Översikt över det arbete som utförs av icke-statliga organisationer, 
nationella jämställdhetsorgan och statliga organisationer i fråga om 
diskriminering och ojämlik behandling av HBT-personer. 
 
 
Vi tackar er på DIHR:s och COWI:s vägnar för att ni tar er tid att besvara 
frågorna. 
 
För att gå vidare till frågeformuläret, klicka på ”Starta intervju”. 
 
Frågor för att beskriva er organisation. 
 
1. Vilket land är er organisation baserad i? 

 Österrike 
 Finland 
 Belgien 
 Bulgarien 
 Cypern 
 Tjeckien 
 Danmark 
 Frankrike 
 Luxemburg 
 Sverige 
 Spanien 
 Slovenien 
 Slovakien 
 Rumänien 
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 Portugal 
 Polen 
 Estland 
 Malta 
 Förenade kungariket 
 Litauen 
 Lettland 
 Italien 
 Irland 
 Ungern 
 Grekland 
 Tyskland 
 Nederländerna 

 
2. Vilken typ av organisation är det? 

 Offentlig myndighet (OM) (utom i de fall OM är ett nationellt 
jämställdhetsorgan)  

 Nationellt jämställdhetsorgan (NJ)  
 Icke-statlig organisation (NGO) 

 
Frågor för att beskriva er organisation. 
[denna fråga bör endast besvaras av NGO] 
3. Vilken eller vilka målgrupper har organisationen? 

 Homosexuella män 
 Homosexuella kvinnor 
 Bisexuella 
 Transpersoner 

 
[denna fråga bör endast besvaras av icke-NGO] 
4. Vilka intresseområden har organisationen?  

 Straffrätt (t.ex. hatbrott) 
 Familjefrågor och sociala frågor 
 Arbetsmarknad 
 Asyl och återförening av familjer 
 Utbildning 
 Hälso- och sjukvård 
 Religion 
 Idrott 
 Medier 
 Transpersonfrågor 
 Övrigt (öppet textfält) 

 
Allmän opinion 
Er bedömning av den allmänna opinionen om HBT-personer. 
Hur bedömer ni den allmänna acceptansen för HBT-personer i ert land? 
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5. Homosexuella kvinnor  
 1. Ingen acceptans 
 2. En minoritet accepterar 
 3. Hälften accepterar 
 4. Majoriteten accepterar 
 5. Fullständig acceptans 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
6. Homosexuella män  

 1. Ingen acceptans 
 2. En minoritet accepterar 
 3. Hälften accepterar 
 4. Majoriteten accepterar 
 5. Fullständig acceptans 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 
 

7. Bisexuella  
 1. Ingen acceptans 
 2. En minoritet accepterar 
 3. Hälften accepterar 
 4. Majoriteten accepterar 
 5. Fullständig acceptans 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
8. Transpersoner  

 1. Ingen acceptans 
 2. En minoritet accepterar 
 3. Hälften accepterar 
 4. Majoriteten accepterar 
 5. Fullständig acceptans 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
Straffrätt, mötesfrihet, yttrandefrihet 
Hur bedömer ni HBT-personers möjligheter att utnyttja sina politiska rättigheter 
och delta på det offentliga området? 
 
9. Hur bedömer ni HBT-personers möjligheter att uttrycka/ge röst åt sina 
intressen i frågor som berör mötesfrihet och yttrandefrihet jämfört med 
icke-HBT-personer (t.ex. planera och delta i parader, uttrycka åsikter i 
medierna, bilda föreningar)?  

 1. Inga möjligheter 
 2. Få möjligheter 
 3. Några möjligheter 
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 4. Många möjligheter 
 5. Lika möjligheter 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
10. Finns det i ert land några officiella bestämmelser, riktlinjer osv. som 
särskilt hindrar HBT-personer från att utöva sin mötesfrihet eller 
yttrandefrihet? (I vissa europeiska länder får vissa politiska grupper inte 
genomföra protestmarscher eller kandidera till politiska ämbeten på grund 
av särskild lagstiftning.)  

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
11. Om ja, kan ni ange namnet på lagen eller praxisen?  

 Fyll i här 
 
Straffrätt, mötesfrihet 
Hur bedömer ni HBT-personers möjligheter att utnyttja sina politiska rättigheter 
och delta på det offentliga området? 
 
Beskriv er bedömning av hur HBT-personer erkänns som likvärdiga deltagare 
på den politiska arenan i ert land (t.ex. möjligheter för en politiker att vara 
öppen HBT-person).  
 
12. Homosexuella kvinnor  

 1. Erkänns inte 
 2. Erkänns till en viss del 
 3. Erkänns av de flesta 
 4. Erkänns så gott som helt 
 5. Erkänns fullständigt 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
13. Homosexuella män  

 1. Erkänns inte 
 2. Erkänns till en viss del 
 3. Erkänns av de flesta 
 4. Erkänns så gott som helt 
 5. Erkänns fullständigt 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
14. Bisexuella  

 1. Erkänns inte 
 2. Erkänns till en viss del 
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 3. Erkänns av de flesta 
 4. Erkänns så gott som helt 
 5. Erkänns fullständigt 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
15. Transpersoner  

 1. Erkänns inte 
 2. Erkänns till en viss del 
 3. Erkänns av de flesta 
 4. Erkänns så gott som helt 
 5. Erkänns fullständigt 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
Straffrätt, rättsligt skydd 
Er bedömning av HBT-personers rättsliga status i ert land. 
 
Hur bedömer ni graden av rättsligt skydd mot diskriminering/ojämlik 
behandling för HBT-personer? 
 
16. Sociallagstiftning (t.ex. lika tillgång till sociala förmåner)  

 1. Inget skydd 
 2. Litet skydd 
 3. Ett visst skydd 
 4. Gott skydd 
 5. Starkt skydd 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
17. Reglering av arbetsmarknaden (t.ex. inga anställningsförmåner för 
samkönade partner)  

 1. Inget skydd 
 2. Litet skydd 
 3. Ett visst skydd 
 4. Gott skydd 
 5. Starkt skydd 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
18. Lagstiftning om reglering av äganderätten (t.ex. att vissa inte har rätt 
att äga eller köpa vissa saker)  

 1. Inget skydd 
 2. Litet skydd 
 3. Ett visst skydd 
 4. Gott skydd 
 5. Starkt skydd 
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 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
19. Religiös reglering (t.ex. begränsningar av tillgången till vissa 
kyrkoritualer med stöd av lagstiftningen)  

 1. Inget skydd 
 2. Litet skydd 
 3. Ett visst skydd 
 4. Gott skydd 
 5. Starkt skydd 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
20. Familjelagstiftning (t.ex. vissa lagar gäller endast för heterosexuella 
par, dvs. samkönade partnerskap behandlas annorlunda)  

 1. Inget skydd 
 2. Litet skydd 
 3. Ett visst skydd 
 4. Gott skydd 
 5. Starkt skydd 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
21. Skattelagstiftning (t.ex. vissa skatteförmåner regleras med avseende på 
heterosexuella partnerskap och inte på andra partnerskap)  

 1. Inget skydd 
 2. Litet skydd 
 3. Ett visst skydd 
 4. Gott skydd 
 5. Starkt skydd 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
22. Politiska rättigheter (t.ex. mötesfrihet och rätt till lika tillgång till 
offentlig finansiering av politisk verksamhet)  

 1. Inget skydd 
 2. Litet skydd 
 3. Ett visst skydd 
 4. Gott skydd 
 5. Starkt skydd 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
23. Invandringslagstiftning (t.ex. erkännande av förföljelse på grund av 
sexuell läggning som asylskäl)  

 1. Inget skydd 
 2. Litet skydd 

 149 

Öve
rsä

ttn
ing

 in
te 

ve
rifi

era
t



 3. Ett visst skydd 
 4. Gott skydd 
 5. Starkt skydd 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
Straffrätt, hatbrott 
Er bedömning av HBT-personers status när det gäller trakasserier och angrepp 
på grund av sexuell läggning i ert land (s.k. hatbrott). 
 
24. Hur bedömer ni omfattningen av angrepp och trakasserier på grund av 
sexuell läggning?  

 1. Inga/liten omfattning 
 2. Ganska liten omfattning 
 3. Medelstor omfattning 
 4. Ganska stor omfattning 
 5. Stor omfattning 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
Er bedömning av HBT-personers status när det gäller trakasserier och angrepp 
på grund av sexuell läggning (s.k. hatbrott). 
 
25. Hur bedömer ni de berörda offentliga myndigheternas syn på hatbrott 
mot HBT-personer jämfört med angrepp på andra personer? 

 1. Tar inte problemet på allvar 
 2. Tar det på litet allvar 
 3. Tar det ganska mycket på allvar 
 4. Tar det på allvar 
 5. Tar det på mycket stort allvar 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
Familjefrågor och sociala frågor 
Er bedömning av HBT-personers situation när det gäller familjefrågor och 
sociala frågor. 
 
26. Är det möjligt att ha ett officiellt godkänt och registrerat samkönat 
partnerskap i ert land?  

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 
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27. Hur bedömer ni nivån på de administrativa och procedurmässiga 
hindren/svårigheterna med att leva i ett icke officiellt godkänt samkönat 
partnerskap i ert land (t.ex. icke-registrerat partnerskap)? 

 1. Väldigt många hinder/svårigheter 
 2. Många hinder/svårigheter 
 3. Vissa hinder/svårigheter 
 4. Få hinder/svårigheter 
 5. Inga hinder/svårigheter 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
28. Samkönade partnerskap i mitt land kan godkännas av eller erkännas 
av: (T.ex. tillåts de och betraktas de som giltiga i lagstiftningen?) (Flera 
svar tillåtna.)  

 Inom allmän lagstiftning 
 Inom särskild lagstiftning 
 Övrigt (t.ex. kommuner) – om ja, ange närmare nedan 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
29. Anser ni att offentliga myndigheter erbjuder samma tillgång till 
offentliga tjänster för samkönade par som för heterosexuella par (t.ex. när 
det gäller erkännande av samkönade partner i skolor eller på sjukhus)?  

 1. Ingen/dålig tillgång 
 2. Ganska dålig tillgång 
 3. Medelgod tillgång 
 4. Ganska god tillgång 
 5. God tillgångsnivå 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
[Besvaras endast av NGO:] 
Arbetsmarknaden 
Er bedömning av HBT-personers möjligheter på arbetsmarknaden. 
 
30. Anser ni att homosexuella och bisexuella har samma möjligheter att få 
jobb som heterosexuella (är det t.ex. en nackdel att avslöja den sökandes 
sexuella läggning för att få ett jobb, jämfört med en heterosexuell 
sökande)? 

 1. Ojämlika möjligheter 
 2. Ganska ojämlika möjligheter 
 3. Måttligt ojämlika möjligheter 
 4. Ganska lika möjligheter 
 5. Lika möjligheter 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 
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31. Anser ni att transpersoner har samma möjligheter att få jobb som 
heterosexuella personer (har t.ex. en öppen transperson sämre möjligheter 
att få ett jobb jämfört med andra)?  

 1. Ojämlika möjligheter 
 2. Ganska ojämlika möjligheter 
 3. Måttligt ojämlika möjligheter 
 4. Ganska lika möjligheter 
 5. Lika möjligheter 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
Anser ni att HBT-personer har samma karriärmöjligheter som 
icke-HBT-personer? 
 
32. Homosexuella kvinnor  

 1. Ojämlika möjligheter 
 2. Ganska ojämlika möjligheter 
 3. Måttligt ojämlika möjligheter 
 4. Ganska lika möjligheter 
 5. Lika möjligheter 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
33. Homosexuella män  

 1. Ojämlika möjligheter 
 2. Ganska ojämlika möjligheter 
 3. Måttligt ojämlika möjligheter 
 4. Ganska lika möjligheter 
 5. Lika möjligheter 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
34. Bisexuella  

 1. Ojämlika möjligheter 
 2. Ganska ojämlika möjligheter 
 3. Måttligt ojämlika möjligheter 
 4. Ganska lika möjligheter 
 5. Lika möjligheter 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
35. Transpersoner  

 1. Ojämlika möjligheter 
 2. Ganska ojämlika möjligheter 
 3. Måttligt ojämlika möjligheter 
 4. Ganska lika möjligheter 
 5. Lika möjligheter 
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 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
Anser ni att HBT-personer får lika lön (löner inklusive förmåner och 
partnerförmåner) för lika arbete jämfört med icke-HBT-personer? 
 
36. Homosexuella kvinnor  

 1. Ojämlik lön 
 2. Ganska ojämlik lön 
 3. Måttligt lika lön 
 4. Ganska lika lön 
 5. Lika lön 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
37. Homosexuella män  

 1. Ojämlik lön 
 2. Ganska ojämlik lön 
 3. Måttligt lika lön 
 4. Ganska lika lön 
 5. Lika lön 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
 
38. Bisexuella  

 1. Ojämlik lön 
 2. Ganska ojämlik lön 
 3. Måttligt lika lön 
 4. Ganska lika lön 
 5. Lika lön 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
 
39. Transpersoner  

 1. Ojämlik lön 
 2. Ganska ojämlik lön 
 3. Måttligt lika lön 
 4. Ganska lika lön 
 5. Lika lön 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 
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Asyl och återförening av familjer 
Er bedömning av HBT-personer i förhållande till asyl och återförening av 
familjer. 
 
40. Vilken grad av generell medvetenhet anser ni att offentliga 
myndigheter har om HBT-personer som söker asyl och samkönade par 
som söker familjeåterförening? 

 1. Ingen/låg medvetenhet 
 2. Ganska låg medvetenhet 
 3. Måttlig medvetenhet 
 4. Ganska hög medvetenhet 
 5. Utbredd medvetenhet 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
41. Vilken vikt anser ni att offentliga myndigheter lägger vid 
HBT-asylsökande som söker flyktingstatus?  

 1. Lägger ingen vikt vid det 
 2. Lägger lite vikt vid det 
 3. Lägger måttligt stor vikt vid det 
 4. Lägger rätt stor vikt vid det 
 5. Lägger mycket stor vikt vid det 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
[Besvaras endast av NGO] 
 
42. Hur viktigt anser ni att det är att HBT-samfundet särskilt 
uppmärksammar HBT-asylsökande och samkönade par som söker 
familjeåterförening?  

 1. Inte viktigt 
 2. Lite viktigt 
 3. Ganska viktigt 
 4. Viktigt 
 5. Mycket viktigt 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
Utbildning 
Er bedömning av HBT-personer med avseende på utbildningsfrågor. 
Ange er bedömning av acceptansnivån gentemot HBT-personer hos 
skolpersonal i skolor på följande utbildning: 
 
43. Förskola, grundläggande skolutbildning (grundskola 0–9 år)  

 1. Ingen/låg acceptansnivå 
 2. Låg acceptansnivå 
 3. Måttlig acceptansnivå 
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 4. Ganska hög acceptansnivå 
 5. Hög acceptansnivå 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
44. Grundskolans senare del och gymnasium  

 1. Ingen/låg acceptansnivå 
 2. Låg acceptansnivå 
 3. Måttlig acceptansnivå 
 4. Ganska hög acceptansnivå 
 5. Hög acceptansnivå 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
45. Eftergymnasial utbildning (kortare utbildningar 0,5–2 år)  

 1. Ingen/låg acceptansnivå 
 2. Låg acceptansnivå 
 3. Måttlig acceptansnivå 
 4. Ganska hög acceptansnivå 
 5. Hög acceptansnivå 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
46. Högre yrkesutbildning (3–4 år)  

 1. Ingen/låg acceptansnivå 
 2. Låg acceptansnivå 
 3. Måttlig acceptansnivå 
 4. Ganska hög acceptansnivå 
 5. Hög acceptansnivå 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
47. Högre utbildning (universitetsutbildning eller forskning 3–8 år)  

 1. Ingen/låg acceptansnivå 
 2. Låg acceptansnivå 
 3. Måttlig acceptansnivå 
 4. Ganska hög acceptansnivå 
 5. Hög acceptansnivå 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
Ange er bedömning av acceptansnivån gentemot HBT-personer hos andra 
elever/studenter i skolor på följande utbildningsnivåer: 
 
48. Förskola, grundläggande skolutbildning (grundskola 0–9 år)  

 1. Ingen/låg acceptansnivå 
 2. Låg acceptansnivå 
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 3. Måttlig acceptansnivå 
 4. Ganska hög acceptansnivå 
 5. Hög acceptansnivå 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
49. Grundskolans senare del och gymnasium  

 1. Ingen/låg acceptansnivå 
 2. Låg acceptansnivå 
 3. Måttlig acceptansnivå 
 4. Ganska hög acceptansnivå 
 5. Hög acceptansnivå 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
50. Eftergymnasial utbildning (kortare utbildningar 0,5–2 år)  

 1. Ingen/låg acceptansnivå 
 2. Låg acceptansnivå 
 3. Måttlig acceptansnivå 
 4. Ganska hög acceptansnivå 
 5. Hög acceptansnivå 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
51. Högre yrkesutbildning (3–4 år)  

 1. Ingen/låg acceptansnivå 
 2. Låg acceptansnivå 
 3. Måttlig acceptansnivå 
 4. Ganska hög acceptansnivå 
 5. Hög acceptansnivå 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
52. Högre utbildning (universitetsutbildning eller forskning 3–8 år)  

 1. Ingen/låg acceptansnivå 
 2. Låg acceptansnivå 
 3. Måttlig acceptansnivå 
 4. Ganska hög acceptansnivå 
 5. Hög acceptansnivå 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
Ange er bedömning av i vilken omfattning skolornas läroplaner tar hänsyn till 
HBT-relaterade frågor på följande utbildningsnivåer. 
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53. Förskola, grundläggande skolutbildning (grundskola 0–9 år)  
 1. Tar ingen hänsyn 
 2. Tar lite hänsyn 
 3. Tar ganska mycket hänsyn 
 4. Tar hänsyn i stor utsträckning 
 5. Tar mycket stor hänsyn 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
54. Grundskolans senare del och gymnasium  

 1. Tar ingen hänsyn 
 2. Tar lite hänsyn 
 3. Tar ganska mycket hänsyn 
 4. Tar hänsyn i stor utsträckning 
 5. Tar mycket stor hänsyn 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
55. Eftergymnasial utbildning (kortare utbildningar 0,5–2 år)  

 1. Tar ingen hänsyn 
 2. Tar lite hänsyn 
 3. Tar ganska mycket hänsyn 
 4. Tar hänsyn i stor utsträckning 
 5. Tar mycket stor hänsyn 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
56. Högre yrkesutbildning (3–4 år)  

 1. Tar ingen hänsyn 
 2. Tar lite hänsyn 
 3. Tar ganska mycket hänsyn 
 4. Tar hänsyn i stor utsträckning 
 5. Tar mycket stor hänsyn 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
57. Högre utbildning (universitetsutbildning eller forskning 3–8 år)  

 1. Tar ingen hänsyn 
 2. Tar lite hänsyn 
 3. Tar ganska mycket hänsyn 
 4. Tar hänsyn i stor utsträckning 
 5. Tar mycket stor hänsyn 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
Hälso- och sjukvård 
Er bedömning av HBT-personer med avseende på hälso- och sjukvårdssektorn. 
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58. Hur bedömer ni den allmänna inställningen hos hälso- och 
sjukvårdspersonal till HBT-personers särskilda behov (t.ex. homosexuella 
kvinnor som vill ha artificiell insemination eller erkännande av samkönade 
par som släktingar/familjemedlemmar)? 

 1. Negativ inställning 
 2. Ganska negativ inställning 
 3. Neutral inställning 
 4. Ganska positiv inställning 
 5. Positiv inställning 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
59. Hur bedömer ni den allmänna inställningen hos hälso- och 
sjukvårdspersonal till homosexuella män med hiv/aids? 

 1. Negativ inställning 
 2. Ganska negativ inställning 
 3. Neutral inställning 
 4. Ganska positiv inställning 
 5. Positiv inställning 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
Religion 
Er bedömning av erkännandet för HBT-personer inom de största religionerna. 
 
60. Samkönade partnerskap i mitt land kan godkännas av eller erkännas 
av (t.ex. tillåts det och betraktas det som giltigt enligt religionen): (Flera 
svar tillåtna.)  

 Mitt lands nationella religion 
 Andra religioner i mitt land 
 Vet ej/ej relevant 

 
Idrott 
Er bedömning av HBT-personer på idrottsområdet. 
 
61. I vilken omfattning anser ni att HBT-personer kan vara öppna med sin 
sexuella läggning när de utövar idrott på privat nivå? 

 1. Inga möjligheter 
 2. Små möjligheter 
 3. Måttliga möjligheter 
 4. Ganska stora möjligheter 
 5. Stora möjligheter 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 
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62. Vilken grad av acceptans anser ni att det finns för öppna HBT-personer 
i samband med idrottsutövning? 

 1. Ingen/låg acceptans 
 2. Låg acceptans 
 3. Måttlig acceptans 
 4. Ganska hög acceptans 
 5. Hög acceptans 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
Medier 
Er bedömning av hur HBT-personer behandlas i offentligt ägda medier (TV, 
tidningar, public service-företags webbplatser, Internet osv.). 
 
63. Hur anser ni att HBT-personer behandlas i medierna i allmänhet?  

 1. Negativt 
 2. Ganska negativt 
 3. Neutralt  
 4. Ganska positivt 
 5. Positivt 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
64. I vilken omfattning anser ni att HBT-personer stereotypiseras i 
medierna, jämfört med nyanserade beskrivningar? 

 1. Stereotypiseras kraftigt 
 2. Stereotypiseras i viss omfattning 
 3. Både stereotypisering och nyanserade beskrivningar 
 4. Ganska nyanserade beskrivningar 
 5. Nyanserade beskrivningar 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
Transpersonfrågor 
Er bedömning av transpersoners situation. 
 
65. Hur bedömer ni allmänhetens medvetenhet i stort om transpersoner?  

 1. Ingen/låg medvetenhet 
 2. Ganska låg medvetenhet 
 3. Måttlig medvetenhet 
 4. Ganska hög medvetenhet 
 5. Utbredd medvetenhet 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 
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66. Hur bedömer ni offentliga myndigheters medvetenhet om 
transpersoner? 

 1. Ingen/låg medvetenhet 
 2. Ganska låg medvetenhet 
 3. Måttlig medvetenhet 
 4. Ganska hög medvetenhet 
 5. Utbredd medvetenhet 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
67. Hur viktigt anser ni att det är att offentliga myndigheter särskilt 
uppmärksammar transpersoner med hänsyn till risken för social 
utestängning? 

 1. Inte viktigt 
 2. Lite viktigt 
 3. Ganska viktigt 
 4. Viktigt 
 5. Mycket viktigt 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
68. Hur bedömer ni omfattningen av diskriminering av transpersoner inom 
HBT-gemenskapen? 

 1. Stor omfattning 
 2. Ganska stor omfattning 
 3. Medelstor omfattning 
 4. Ganska liten omfattning 
 5. Ingen omfattning 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
69. I vilken omfattning innefattar ni transpersoner som distinkt 
undergrupp i er organisations arbete?  

 1. Inte alls 
 2. I liten omfattning 
 3. I viss omfattning 
 4. I ganska stor omfattning 
 5. I stor omfattning 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
Er organisations arbete med homofobi och diskriminering 
Syftet är att samla in uppgifter om det arbete som pågår i Europa när det gäller 
homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning. 
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70. Har er organisation några skriftliga redogörelser, genomgångar eller 
rapporter om dagsläget när det gäller HBT-personer?  

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 
 Ej tillämpligt/ej relevant 

 
71. Nämn några områden som ni har behandlat i de skriftliga 
redogörelserna.  

 Allmän opinion 
 Arbetsmarknad 
 Etniska minoriteter 
 Familjefrågor och sociala frågor 
 Mötesfrihet 
 Straffrätt 
 Hatbrott 
 Utbildning 
 Hälso- och sjukvård 
 Idrott 
 Medier 
 Transpersonfrågor 
 Övrigt (ange andra relevanta områden) 

 
72. Ange om möjligt några av titlarna på redogörelserna, genomgångarna 
eller rapporterna om dessa områden.  

 Fyll i här 
 
73. Om ni har några exempel på goda metoder inom/från er organisation, 
beskriv dem här nedan (t.ex. utbildning av offentliga tjänstemän i 
minoritetsfrågor eller antidiskrimineringsinitiativ som omfattar sexuell 
läggning). Lämna fältet tomt om ni inte har några kommentarer.  

 Fyll i här 
 
74. Har ni några ytterligare kommentarer om diskriminering av 
HBT-personer som är relevanta för just ert land, fyll i dem här nedan. 
Lämna fältet tomt om ni inte har några kommentarer.  

 Fyll i här 
 
 [Svara endast om NGO_eller_NJ] 
 
75. DIHR och COWI skulle vilja besöka er i mars/april. Om det är några 
särskilda ämnen som ni vill ta upp och diskutera med oss, ange dem här 
nedan.  

 Fyll i här 
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76. Om ni har några ytterligare kommentarer om undersökningen, fyll i 
dem här nedan.  

 Fyll i här 
 
Klicka på ”nästa” för att spara svaren och stänga frågeformuläret. 
Tack för ert bidrag till undersökningen. 
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