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Forkerte og forældede holdninger bringer LGBTpersoners grundlæggende rettigheder i fare
I visse medlemsstater findes der læger, der fortsat betragter
homoseksualitet som en sygdom og transseksualitet som en psykisk
lidelse. Det fremgår af resultaterne af en ny rapport fra EU's Agentur for
Grundlæggende Rettigheder (FRA). Sådanne negative holdninger i
samfundet til lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT), og
blandt faggrupper og politiske beslutningstagere hæmmer indsatsen for
at bekæmpe forskelsbehandling og hadkriminalitet. I den første
sammenlignende undersøgelse nogensinde i 19 medlemsstater af
holdningen blandt offentligt ansatte, sundhedspersoner, lærere og
politifolk, var der en generel anerkendelse af den positive virkning af EU's
initiativer. De forskellige faggrupper erkendte imidlertid også, at manglen
på information om og uddannelse i LGBT-menneskers behov forhindrer
dem i at bekæmpe den forskelsbehandling, som LGBT-folk konstant
udsættes for.
“LGBT-personer har samme ret til uddannelse, sundhedsydelser og til at blive
behandlet ligeværdigt, som alle andre. De har også ret til at leve et liv i værdighed,
uden frygt og forskelsbehandling,” siger FRA's direktør Michael O’Flaherty. “FRA’s
seneste undersøgelser afslører, hvordan nogle læger fortsat fejlagtigt mener, at
homoseksualitet er en sygdom. Disse undersøgelser understreger behovet for, at
EU og medlemsstaterne sætter offentligt ansatte i stand til at gøre deres pligt og
levere tjenesteydelser af høj kvalitet for at afhjælpe de lidelser, som mange LGBTpersoner oplever.”
FRA henvendte sig til de faggrupper, der bedst er i stand til at identificere de
hindringer og drivkræfter, der er afgørende for, hvordan politikken for disse
grundlæggende rettigheder gennemføres i praksis. Nogle af de centrale resultater,
der findes i rapporten ‘Professionally speaking: challenges to achieving equality
for LGBT people’ (Fra fagfolk til fagfolk: udfordringer for at opnå ligestilling af
LGTB-personer), er bl.a.:


Samfundet kan være fjendtligt indstillet over for LGBT-personer, og fagfolk
kan nære fordomme, når de f.eks. tror, at homoseksualitet er en sygdom,
man kan få. Dette understreger behovet for, at EU og de enkelte lande
lancerer mere positive oplysningskampagner, f.eks. i EU’s liste over
aktioner, for at skabe større respekt for LGBT-personer og deres
rettigheder.



Ingen af faggrupperne har nogen større bevidsthed og viden om LGBTpersoners
behov.
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erhvervsuddannelse, og partnerskaber i det civile samfund og
samarbejde for at modvirke fordomme, navnlig over for transkønnede,
inden for sundhedsvæsnet, således at der kan leveres tjenesteydelser af
samme høje standard, som de fleste andre mennesker modtager.


Mangel på objektiv information, navnlig i skoler, kan føre til mobning og
fordomme senere i livet, og kan tvinge unge LGBT-personer til at skjule
deres seksuelle orientering/kønsidentitet. Medlemsstaterne bør sammen
med uddannelsesmyndigheder og skoler arbejde på at udforme målrettede
kampagner, der skal være med til at gøre skoler til et sikrere og
venligere sted for LGBT-personer.



Hadrelaterede forbrydelser mod LGBT-personer bliver ofte ikke erkendt,
anmeldt eller registreret. Medlemsstaterne bør yde en større indsats for at
sikre, at de love, der beskytter mod hadkriminalitet, håndhæves
korrekt, og at der sættes yderligere ind for at forbedre indberetning af
hadrelaterede forbrydelser mod LGTB-personer, som bør registreres.

Rapporten spurgte offentligt ansatte, læger, lærere og politifolk om, hvilke love
og politikker, der fungerer, og hvilke der ikke gør det, og hvorfor, når det drejer
sig om at beskytte og forbedre LGBT-personers rettigheder. En omfattende
oversigt for hele EU over LGBT-relevante love og politikker findes i en FRA-rapport,
der blev offentliggjort i december 2015. Denne rapport ser også nærmere på de
problemer, som interseksuelle personer møder.
Konklusionerne supplerer resultaterne fra FRA’s banebrydende EU-undersøgelse
om bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, som afslørede omfattende frygt
og forskelsbehandling blandt LGBT-personer i EU. Det fulde datasæt fra
undersøgelsen vil være tilgængeligt senere i år.
Rapporten kan læses på: Professionally speaking: challenges to achieving equality
for LGBT people.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: media@fra.europa.eu
Tlf.: +43 1 580 30 642
Noter til redaktører:
 EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) yder evidensbaseret
rådgivning til beslutningstagere på EU-plan og nationalt plan og bidrager
derved til mere kvalificerede og målrettede debatter og politikker om
grundlæggende rettigheder.


For flere oplysninger om FRA’s arbejde vedrørende lesbiske, bøsser,
biseksuelle, transkønnede og interseksuelle personer (LGBTI) henvises der
til FRA's websted.



Resultaterne er baseret på interview med over 1 000 offentligt ansatte,
politifolk, undervisere og sundhedspersoner i 19 EU-medlemsstater: Østrig,
Bulgarien, Kroatien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Ungarn,
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Irland, Italien, Letland, Litauen, Malta, Nederlandene, Polen, Rumænien,
Slovakiet, Spanien og Det Forenede Kongerige i 2013.


Den 28.-29. april vil der på et møde i Amsterdam i FRA’s arbejdsgruppe for
forbedret indberetning og registrering af hadkriminalitet i EU også specifikt
blive set nærmere på hadrelaterede forbrydelser over for LGBTI-personer.
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