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Tisková zpráva agentury FRA 

Ve Vídni/Bruselu dne 16. března 2016 

Nesprávné a zastaralé názory na LGBT osoby ohrožují 

jejich základní práva 

Podle zjištění nové zprávy Agentury Evropské unie pro základní práva 

(FRA) lékaři v některých členských státech stále považují homosexualitu 

za nemoc a transsexualitu za duševní poruchu. Takové negativní názory 

na lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientované 

osoby (LGBT) ve společnosti, mezi profesními skupinami a tvůrci politik 

maří úsilí zaměřené na boj proti diskriminaci a trestným činům 

z nenávisti. Ve vůbec prvním srovnávacím průzkumu mínění veřejných 

činitelů, zdravotnických pracovníků, učitelů a policistů provedeném 

v 19 členských státech byl do velké míry uznán kladný dopad iniciativ EU. 

Respondenti však taktéž připustili, že nedostatek informací a odborné 

přípravy zaměřené na potřeby LGBT osob jim brání pomáhat v boji proti 

diskriminaci, které tyto osoby neustále čelí. 

„LGBT osoby mají stejná práva na vzdělání, zdravotní péči a na rovné zacházení 

jako kdokoli jiný. I oni mají právo žít důstojný život, bez strachu a diskriminace,“ 

říká ředitel agentury FRA Michael O’Flaherty. „Nejnovější zjištění agentury FRA 

ukazují, že někteří lékaři se stále nesprávně domnívají, že homosexualita je 

nemoc. Zdůrazňují, že je potřeba, aby EU a její členské státy posílily veřejné 

činitele, aby mohli plnit svoji povinnost v oblasti poskytování kvalitních služeb, 

a pomoci tak ukončit utrpení, které mnoho LGBT osob zažívá.“ 

Agentura FRA hovořila s profesními skupinami, které jsou v ideální pozici k tomu, 

aby mohly identifikovat překážky a hybné síly při provádění politik základních práv 

v praxi. Některá klíčová zjištění, která jsou uvedena ve zprávě „Odborně řečeno: 

překážky pro dosažení rovnosti pro LGBT osoby“ (Professionally speaking: 

challenges to achieving equality for LGBT people), zahrnují: 

 Společnost může zaujímat odmítavý postoj k LGBT osobám a odborníci 

mohou mít předsudky – například se domnívat, že homosexualita je nemoc, 

kterou se lze nakazit. To poukazuje na to, že je zapotřebí více pozitivních 

osvětových kampaní v rámci EU a jednotlivých členských států, jako 

jsou kampaně na seznamu opatření EU, s cílem posílit respekt vůči LGBT 

osobám a jejich právům. 

 Všechny profesní skupiny vykazují malé povědomí a znalosti o potřebách 

LGBT komunity. To zdůrazňuje, jak důležité je profesní školení 

a partnerství a spolupráce s občanskou společností pro pomoc v boji 

proti předsudkům, namířeným zejména proti transgender osobám ve 

zdravotnictví a pro lepší poskytování služeb na stejně vysoké úrovni, jakou 

může využívat většina ostatních lidí. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/professional-views-lgbt-equality
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/professional-views-lgbt-equality
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/lgbti_actionlist_en.pdf
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 Nedostatek objektivních informací, zejména ve školách, může mít za 

následek šikanu a předsudky ve starším věku a nutit LGBT mládež skrývat 

svoji sexuální orientaci/genderovou identitu. Členské státy by měly 

spolupracovat s vzdělávacími institucemi a školami na formulování cílených 

kampaní, které pomohou udělat ze škol bezpečnější a přátelštější 

místo pro LGBT osoby. 

 Trestné činy z nenávisti namířené proti LGBT osobám často procházejí bez 

povšimnutí, ohlášení a zaznamenání. Členské státy by měly vynaložit větší 

úsilí na to, aby zajistily, že právní předpisy poskytující ochranu proti 

trestným činům z nenávisti jsou správně uplatňovány a je vynakládáno 

větší úsilí s cílem zlepšit míru ohlašování trestných činů z nenávisti 

zaměřených proti LGBT osobám, které by měly být zaznamenány. 

Zpráva zjišťovala mezi veřejnými úředníky, lékaři, učiteli a policisty, jaké právní 

předpisy a politiky fungují a jaké ne a proč, pokud jde o ochranu a propagování 

práv LGBT osob. Komplexní celoevropský přehled právních předpisů a politik 

týkajících se LGBT osob je k dispozici ve zprávě agentury FRA vydané v prosinci 

2015. Tato zpráva se zabývá rovněž problémy, s nimiž se potýkají intersexuální 

osoby. 

Zjištění doplňují výsledky průlomového průzkumu agentury FRA v LGBT komunitě 

v EU, který odhalil rozsáhlé obavy LGBT osob a jejich diskriminaci v celé EU. Úplný 

soubor údajů z průzkumu bude k dispozici v průběhu tohoto roku. 

Celou zprávu naleznete zde: Professionally speaking: challenges to achieving 

equality for LGBT people (Odborně řečeno: překážky pro dosažení rovnosti pro 

LGBT osoby). 

V případě zájmu o další informace se obraťte na: media@fra.europa.eu 

Tel.: +43 1 580 30 642 

 

Poznámky pro redaktory: 

 Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) je pověřena 

poskytováním poradenství podloženého fakty a důkazy subjektům 

s rozhodovacími pravomocemi v EU a členských státech, čímž přispívá 

k informovanějším a cílenějším diskusím a politikám o základních právech. 

 Více informací o práci agentury FRA zaměřené na LGBTI komunitu 
naleznete na internetových stránkách agentury FRA. 

 Zjištění jsou založena na rozhovorech s více než 1 000 veřejnými činiteli 

a pracovníky působícími v oblasti vynucování práva, školství a zdravotnictví 

v 19 členských státech EU: v Bulharsku, Chorvatsku, Dánsku, Finsku, 

Francii, Irsku, Itálii, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Maltě, Nizozemsku, Polsku, 

Rakousku, Rumunsku, Řecku, Slovensku, Spojeném království a Španělsku 

v roce 2013. 

http://fra.europa.eu/en/press-release/2015/update-legal-protection-lgbti-people
http://fra.europa.eu/en/press-release/2015/update-legal-protection-lgbti-people
http://fra.europa.eu/en/press-release/2013/fear-isolation-and-discrimination-common-europes-lgbt-community
http://fra.europa.eu/en/press-release/2013/fear-isolation-and-discrimination-common-europes-lgbt-community
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/professional-views-lgbt-equality
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/professional-views-lgbt-equality
mailto:media@fra.europa.eu
http://fra.europa.eu/en/theme/lgbti
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 Ve dnech 28.–29. dubna se v Amsterdamu uskuteční zasedání pracovní 

skupiny agentury FRA na téma zlepšení ohlašování a zaznamenávání 

trestných činů z nenávisti v EU, které se bude konkrétně zabývat také 

trestnými činy z nenávisti namířenými proti LGBTI osobám. 


