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Valed ja aegunud hoiakud LGBT-inimeste suhtes
ohustavad nende põhiõigusi
Mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis peavad arstid homoseksuaalsust
endiselt haiguseks ja transseksuaalsust vaimseks hälbeks, nii selgub
Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) uuest aruandest. Sellised
ühiskonnas levinud, kutsealade esindajate ja poliitikute esindatavad
negatiivsed hoiakud homo-, bi- ja transseksuaalsete inimeste (LGBT)
suhtes takistavad diskrimineerimise ja vihakuritegude vastu võitlemist.
Selles ajaloo esimeses, 19 liikmesriigi ametnike, tervishoiutöötajate,
õpetajate ja politseinike seas läbi viidud võrdlevas arvamusuuringus
tunnustati üldjoontes Euroopa Liidu algatuste positiivset mõju. Samas
tunnistasid uuringus osalenud, et neil ei ole LGBT-inimeste vajaduste
kohta piisavalt teavet ja erialast väljaõpet, mistõttu nad ei saa LGBTinimesi diskrimineerimise vastu võitlemisel aidata.
„LGBT-inimestel on samad õigused haridusele ja tervishoiule ning õigus olla
koheldud võrdselt kõigi teistega. Ka neil on õigus elada väärikalt, hirmuta ja
diskrimineerimiseta,” ütleb FRA direktor Michael O’Flaherty. „FRA värskeimad
andmed näitavad, et osa arste on siiani eksiarvamusel, et homoseksuaalsus on
haigus. See rõhutab, et Euroopa Liidul ja liikmesriikidel tuleb toetada
riigiametnikke, et nende kvaliteetne tegevus aitaks lõpetada paljude LGBTinimeste kogetava kannatamise.”
FRA rääkis nende kutsealade esindajatega, kes oskavad kõige paremini märgata
tegureid, mis takistavad või toetavad põhiõiguste poliitikate ellurakendamist.
Olulised järeldused aruandes „Professionally speaking: challenges to achieving
equality for LGBT people” (Professionaalide pilguga: probleemidest LGBT-inimeste
võrdsuse saavutamisel), on näiteks järgmised:


Ühiskonnas võib esineda vaenulikku suhtumist LGBT-inimestesse ja
kutsealade esindajatel võib olla nende suhtes eelarvamusi, näiteks et
homoseksuaalsus on nakkushaigus. See viitab, et on vaja positiivsemaid
teavituskampaaniaid liikmesriikides ja kogu Euroopa Liidus, näiteks
selliseid nagu on toodud Euroopa Liidu meetmete loetelus, et parandada
respekti LGBT-inimeste ja nende õiguste vastu.



Kõigi kutsealade esindajate seas teati ja teadvustati LGBT-inimeste
vajadusi üldiselt vähe. See rõhutab erialase väljaõppe ning
kodanikuühiskonna partnerluste ja koostöö tähtsust eelarvamuste
vastu võitlemisel, eriti seoses transseksuaalsete inimeste tervishoiu ning
LGBT-inimestele sama kvaliteediga teenuste osutamisega nagu see on
kättesaadav teistele inimestele.
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Objektiivse teabe puudumise tagajärjeks – seda eriti koolides – võib
hilisemas elus olla kiusamine ja eelarvamused ning lisaks võib see LGBTnoori sundida varjama oma seksuaalset sättumust ja soolist identiteeti.
Liikmesriikidel tuleb koostöös haridusalaste ametiasutuste ja koolidega
koostada suunatud kampaaniaid, mille eesmärk on aidata muuta koole
LGBT-inimeste jaoks ohutumaks ja sõbralikumaks.



LGBT-inimeste vastased vihakuriteod jäävad sageli avastamata, teatamata
ja registreerimata. Liikmesriikidel tuleb püüda tagada, et vihakuritegude
eest kaitsvaid seadusi jõustataks nõuetekohaselt, ning tegutseda rohkem
selle nimel, et soodustada LGBT-inimeste vastastest vihakuritegudest
teatamist ja nende registreerimist.

Uuringus küsiti riigiametnikelt, arstidelt, õpetajatelt ja politseinikelt, millised
LGBT-inimeste õiguste kaitseks ja edendamiseks vastu võetud õigusaktid ja
põhimõtted nende arvates toimivad ja millised ei toimi, ning miks. Põhjalik
ülevaade Euroopa Liidu LGBT-inimeste õigustega seotud õigusaktidest ja
põhimõtetest on avaldatud 2015. aasta detsembris FRA aruandes. Aruandes
käsitletakse ka intersooliste inimeste probleeme.
Need järeldused täiendavad FRA esimese Euroopa Liidu LGBT-uuringu tulemusi,
millest selgus ulatuslik hirm, mida Euroopa Liidus elavad LGBT-inimesed tunnevad
ja diskrimineerimine, mida nad kogevad. Uuringu täielikud andmed avaldatakse
käesoleva aasta jooksul.
Aruanne Professionally speaking: challenges to achieving equality for LGBT people
on avaldatud FRA veebilehel.
Lisateave: media@fra.europa.eu
Tel +43 1 580 30 642
Märkused toimetajatele
 Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) annab tõenduspõhist nõu Euroopa
Liidu ja selle liikmesriikide poliitikakujundajatele, aidates muuta põhiõiguste
arutelu ja poliitika teadmistepõhisemaks ja sihipärasemaks.


Lisateave FRA tegevuse kohta LGBTI-inimeste valdkonnas on kättesaadav
FRA veebilehel.



Uuring
põhineb
2013. aastal
toimunud
vestlustel
enam
kui
1000 riigiametnikuga ning korrakaitse-, haridus- ja tervishoiutöötajaga
Euroopa Liidu 19 liikmesriigis: Austrias, Bulgaarias, Hispaanias, Horvaatias,
Iirimaal, Itaalias, Kreekas, Leedus, Lätis, Madalmaades, Maltal, Poolas,
Prantsusmaal, Rumeenias, Slovakkias, Soomes, Taanis, Ungaris ja
Ühendkuningriigis.



28.–29. aprillil 2016 toimub Amsterdamis FRA vihakuritegude aruandluse
ja registreerimise parandamise töörühma koosolek, kus eraldi käsitletakse
ka LGBTI-inimeste vastaseid vihakuritegusid.
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