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FRA-sajtóközlemény 

Bécs/Brüsszel, 2016. március 16. 

Az LMBT-személyekkel szembeni téves és idejétmúlt 

nézetek veszélyeztetik alapvető jogaikat 

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) legfrissebb jelentésében 

szereplő megállapítások szerint egyes tagállamokban a homoszexualitást 

az orvosok a mai napig betegségnek, a transzszexualitást pedig mentális 

zavarnak tekintik. Ez a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű 

(LMBT) emberekkel szemben a társadalomban, valamint a szakemberek 

és a politikai döntéshozók körében élő negatív hozzáállás hátráltatja a 

diszkrimináció és a gyűlölet-bűncselekmények elleni küzdelmet. A 

jelentés, amely 19 tagállam tisztviselőinek, egészségügyi hatóságainak, 

pedagógusainak és rendőrtisztjeinek bevonásával készült első ilyen 

jellegű összehasonlító felmérés, elismerően nyilatkozik az EU 

kezdeményezéseinek pozitív hatásáról. A megkérdezettek ugyanakkor 

elismerték: az LMBT-személyek szükségleteivel kapcsolatban nemcsak az 

információk, de a szakmai továbbképzések terén tapasztalt hiányosságok 

megakadályozzák őket abban, hogy fellépjenek az LMBT-személyekkel 

szembeni diszkrimináció ellen. 

„Az LMBT-embereknek ugyanolyan joguk van az oktatáshoz, az egészségügyi 

szolgáltatásokhoz és az egyenlő bánásmódhoz, mint bárki másnak. Nekik is joguk 

van ahhoz, hogy életüket méltóságban, félelemtől és diszkriminációtól mentesen 

éljék” – mondja Michael O’Flaherty, az FRA igazgatója. „Az FRA legfrissebb 

kutatásából kiderül, hogy még mindig vannak olyan orvosok, akik szerint a 

homoszexualitás betegség. A jelentés ezért hangsúlyozza, hogy az Uniónak és 

tagállamainak fel kell hatalmazniuk az állami tisztviselőket arra, hogy saját 

hatáskörükben a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtva segítsék 

elő, hogy az LMBT-emberek által a mindennapokban tapasztalt negatív élmények 

véget érjenek.” 

Az FRA azon szakmai csoportok véleményére is kíváncsi volt, akik a legjobban 

ismerik az alapvető jogokat érintő politikák tagállami végrehajtásának korlátait és 

mozgatóerőit. A „Professionally speaking: challenges to achieving equality for 

LGBT people” (Szakmai szemszögből milyen nehézségeket rejt az LMBT-

személyek egyenlőségének megteremtése?) című jelentés fontosabb 

megállapításai a következők: 

 A társadalom olykor ellenséges az LMBT-személyekkel szemben, a 

szakemberek pedig azáltal, hogy a homoszexualitást olyan betegségként 

írják le, amelyet bárki elkaphat, tovább táplálják ezeket az előítéleteket. Ez 

jól mutatja, hogy sokkal pozitívabb uniós és tagállami tudatosító 

kampányokra van szükség; egy ilyen kampány például az Európai 

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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Bizottság intézkedéslistája, amelynek célja, hogy fokozza az LMBT-

személyeket és jogaikat övező tiszteletet. 

 A szakmai csoportok kimondottan rosszul tájékozottak az LMBT-személyek 

szükségleteivel kapcsolatban. Ez a megállapítás jól mutatja a szakmai 

képzés és a civil társadalommal létesített partnerségek és 

együttműködés fontosságát, amelyek komoly segítséget jelenthetnek a 

különösen a transzneműek által az egészségügyben tapasztalt előítéletek 

leküzdésében és abban, hogy ők is ugyanazt a magas színvonalú 

szolgáltatást vehessék igénybe, mint bárki más. 

 Az objektív információknak a – különösen az iskolákban jellemző – hiánya 

miatt az LMBT-fiatalok zaklatás és előítéletes gondolkodásmód áldozataivá 

válhatnak, aminek következtében a későbbiekben kénytelenek titkolni 

szexuális irányultságukat vagy nemi identitásukat. A tagállamoknak – 

oktatási hatóságaikkal és az iskolákkal karöltve – célzott kampányokat kell 

kidolgozniuk annak érdekében, hogy az iskolákban biztonságosabb és 

barátságosabb légkör fogadja az LMBT-személyeket. 

 Gyakori, hogy az LMBT-személyekkel szemben elkövetett gyűlölet-

bűncselekmények felderítetlenek maradnak, az áldozat nem tesz róla 

jelentést vagy a hatóságok nem dokumentálják. A tagállamoknak 

fokozottan törekedniük kell arra, hogy a gyűlölet-bűncselekményeket 

büntető törvényeket megfelelően életbe léptessék, és javuljon az LMBT-

személyek elleni gyűlölet-bűncselekmények bejelentési és dokumentáltsági 

aránya. 

A jelentés állami tisztviselőket, orvosokat, pedagógusokat és rendőrtiszteket is 

megkérdezett arról, hogy az LMBT-személyek jogainak védelme és előmozdítása 

terén melyek a hatékony és kevésbé hatékony törvények és szakpolitikák, és 

miért. Az LMBT-személyekre vonatkozó törvények és szakpolitikák átfogó uniós 

áttekintésétegy 2015 decemberében megjelent FRA-jelentés tartalmazza. A 

jelentés az interszexuális emberek problémáira is kitér. 

A jelentés következtetései kiegészítik az FRA igazi áttörést jelentő EU LGBT survey 

(Felmérés az LMBT-személyek helyzetéről az Európai Unióban) című 

tanulmányának eredményeit, amelyekből kiderül: az LMBT-személyek az egész 

EU területén félelemben és diszkriminatív légkörben élik mindennapjaikat. A 

kutatás adatai az év során később lesznek elérhetőek. 

A jelentést itt olvashatja el: Professionally speaking: challenges to achieving 

equality for LGBT people. 

További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: 

media@fra.europa.eu 

Telefon: (+43) 1 580 30 642 

 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/lgbti_actionlist_en.pdf
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/publication/2016/professional-views-lgbt-equality
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/professional-views-lgbt-equality
mailto:media@fra.europa.eu
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Megjegyzések a szerkesztőknek: 

 Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) bizonyítékokon alapuló 

tanácsadással segíti az uniós és nemzeti szintű döntéshozókat, ezáltal 

hozzájárul az alapvető jogokkal kapcsolatos tájékozottabb, célzottabb 

vitákhoz és szakpolitikákhoz. 

 Az FRA által az LMBTI-személyekkel kapcsolatban végzett munkáról 
bővebben lásd az FRA honlapját. 

 A jelentés több mint ezer állami és bűnüldözési tisztviselő, oktatási és 

egészségügyi szakember bevonásával készült 2013-ban a következő 

19 tagállamban: Ausztria, Bulgária, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, 

Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, 

Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Olaszország, 

Románia, Spanyolország és Szlovákia. 

 Az FRA gyűlölet-bűncselekmények EU-n belüli jelentésének és 

dokumentálásának fejlesztéséért felelős munkacsoportja április 28–29-én 

Amszterdamban tartandó megbeszélésének napirendjén az LMBTI-

személyek ellen elkövetett gyűlölet-bűncselekmények is szerepelni fognak. 

http://fra.europa.eu/en/theme/lgbti

