Discursul de instigare la ură şi infracţiunile
motivate de ură împotriva persoanelor LGBT
Demnitatea umană este inviolabilă. Aceasta trebuie respectată şi protejată.
Orice persoană are dreptul la integritate fizică şi psihică.
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene [articolele 1 şi 3 alineatul (1))

„Discursul de instigare la ură” se referă la incitarea şi încurajarea urii, discriminării sau ostilităţii faţă de o
persoană, pe baza unor prejudecăţi împotriva persoanei respective din cauza unei anumite caracteristici,
de exemplu orientarea sexuală sau identitatea de gen a acesteia.
„Infracţiunea motivată de ură” se referă la o agresiune fizică sau verbală împotriva unei persoane pe
baza unor prejudecăţi împotriva persoanei respective din cauza unei anumite caracteristici, de exemplu
orientarea sexuală sau identitatea de gen a acesteia.
„Homofobia” este frica iraţională faţă de o persoană deoarece aceasta este o persoană lesbiană, homosexuală
sau bisexuală.
„Transfobia” este frica iraţională faţă de o persoană deoarece aceasta se exprimă ca fiind de gen diferit faţă
de cel atribuit la naştere prin, de exemplu, tratament hormonal, intervenţie chirurgicală, vestimentaţie sau
articole cosmetice.
Frica şi intimidarea determinate de infracţiunile motivate de ură şi discursul de incitare la ură împiedică
persoanele lesbiene, homosexuale, bisexuale şi transgen (LGBT) să participe pe deplin în cadrul societăţii.
Amploarea discursului de incitare la ură şi a infracţiunilor motivate de ură împotriva persoanelor LGBT
în Uniunea Europeană nu este clară, deoarece majoritatea statelor membre nu colectează date privind acest
aspect. Totuşi, unele studii sugerează că în anumite state membre, până la 50% din persoanele LGBT au fost
victimele discursului de incitare la ură sau ale infracţiunilor motivate de ură. În absenţa unei norme unice
pentru Uniunea Europeană, statele membre adoptă abordări diferite faţă de discursul de incitare la ură
şi infracţiunile motivate de ură.
Studiile arată că discursul de incitare la ură şi infracţiunile motivate de ură nu sunt, de multe ori, raportate.
Parţial, aceasta se datorează faptului că victimele se simt inconfortabil atunci când îşi dezvăluie sexualitatea
înaintea autorităţilor de aplicare a legii. Unele state membre au introdus „raportarea de către terţi”, care
permite raportarea unei infracţiuni în alt loc decât secţia de poliţie şi unor persoane altele decât ofiţerii de
poliţie.

Incriminarea discursului de incitare la ură
În douăsprezece state membre (Belgia, Danemarca, Germania, Estonia, Spania, Franţa, Irlanda, Letonia,
Ţările de Jos, Portugalia, România şi Suedia) plus Irlanda de Nord şi Regatul Unit, incitarea la ură, violenţă
sau discriminare pe motive de orientare sexuală reprezintă o infracţiune penală.
În patru state membre (Austria, Bulgaria, Italia şi Malta), discursul de incitare la ură este incriminat în legătură
cu grupuri specifice, iar persoanele LGBT nu sunt incluse între acestea. Aceasta face dificilă aplicarea legislaţiei
la cazurile de homofobie.
În celelalte state membre, discursul de incitare la ură împotriva persoanelor LGBT nu este definit în mod
specific ca o infracţiune penală, însă legea este formulată în termeni generali şi ar putea fi utilizată pentru
protejarea acestor persoane.
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Infracţiunile motivate de ură
În prezent, toate statele membre incriminează agresiunile fizice. În majoritatea statelor membre, pedeapsa
pentru aceste infracţiuni poate fi majorată atunci când acestea sunt motivate de prejudecăţi, de exemplu,
împotriva rasei sau religiei unei persoane (ceea ce se numeşte „circumstanţă agravantă”). Totuşi, legislaţia
Uniunii Europene nu impune statelor membre să includă homofobia sau transfobia ca „circumstanţe
agravante” pentru infracţiunile penale.
În 10 state membre (Belgia, Danemarca, Spania, Franţa, Ţările de Jos, Portugalia, România, Finlanda, Suedia
şi Regatul Unit), homofobia reprezintă o circumstanţă agravantă, deşi unele state membre limitează acest
aspect la infracţiuni specifice.
În 15 state membre (Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Estonia, Spania, Irlanda, Italia, Cipru, Lituania,
Luxemburg, Letonia, Malta, Austria, Slovenia, Slovacia), homofobia şi transfobia nu sunt definite explicit drept
circumstanţe agravante. Totuşi, în şase dintre aceste state (Republica Cehă, Germania, Letonia, Malta, Austria
şi Slovacia), noţiunea generală de infracţiune motivată de ură este recunoscută de lege şi, astfel, este posibil
ca homofobia şi transfobia să poată fi luate în considerare ca circumstanţe agravante.

DREPTUL LA PROTECŢIE EGALĂ
La 28 noiembrie 2008, Uniunea Europeană a adoptat o decizie-cadru în legătură cu discursul de incitare
la ură şi crimele bazate pe ură motivate de rasism şi xenofobie (JO L 328/2008). Uniunea Europeană trebuie
să aibă în vedere adoptarea unei legislaţii similare care să includă discursul de incitare la ură şi infracţiunile
bazate pe ură motivate de homofobie şi transfobie, astfel încât persoanele LGBT să poată fi protejate în toate
statele membre.

Prezenta broşură se bazează pe două rapoarte: Homofobia şi discriminarea pe motiv de orientare sexuală şi identitate de gen în statele membre
ale UE – Partea 1 Analiză juridică publicat de Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) în iunie 2008 şi Homofobia
şi discriminarea pe motive de orientare sexuală şi identitate de gen în statele membre ale Uniunii Europene – Partea 2 Situaţia socială publicat
în martie 2009.
Raportul integral este disponibil la: http://fra.europa.eu
Toate publicaţiile Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pot fi comandate gratuit prin intermediul site-ului internet
al acesteia.
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