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Fehmiet żbaljati u antiki lejn persuni LGBT jipperikolaw
id-drittijiet fundamentali tagħhom
Skont sejbiet minn rapport ġdid mill-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet
Fundamentali (FRA), f’uħud mill-Istati Membri, it-tobba xorta għadhom
jaraw l-omosesswalità bħala marda u t-transesswalità bħala disturb
mentali. Dawn il-fehmiet negattivi dwar persuni leżbjani, omosesswali,
bisesswali u trans (LGBT) fis-soċjetà, fost gruppi professjonali u dawk li
jfasslu l-politika jxekklu l-isforzi biex jiġu miġġielda d-diskriminazzjoni u
r-reati ta’ mibegħda. Fl-ewwel stħarriġ komparattiv li qatt sar madwar
19-il Stat Membru dwar il-fehmiet ta’ uffiċjali pubbliċi, ta' uffiċjali tassaħħa, ta' għalliema u ta' uffiċjali tal-pulizija, ġie rikonoxxut b’mod wiesa’
l-impatt pożittiv tal-inizjattivi tal-UE. Madankollu, huma rrikonoxxew
ukoll li n-nuqqas ta’ informazzjoni u ta' taħriġ professjonali dwar ilbżonnijiet ta’ persuni LGBT qed jimpedixxilhom milli jaġixxu biex jgħinu
fil-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni li dawn il-persuni qegħdin jiffaċċjaw
kontinwament.
“Persuni LGBT għandhom l-istess drittijiet għall-edukazzjoni, għall-kura tas-saħħa
u sabiex jiġu ttrattati b’mod ugwali bħal kulħadd. Għandhom id-dritt ukoll li jgħixu
ħajjithom b’dinjità, ħielsa mill-biża’ u mid-diskriminazzjoni,” jgħid id-Direttur talFRA Michael O’Flaherty. “Is-sejbiet riċenti tal-FRA jikxfu kif uħud mit-tobba
għadhom jemmnu b’mod żbaljat li l-omosesswalità hija marda.Huma jenfasizzaw
il-ħtieġa għall-UE u għall-Istati Membri tagħha li jagħtu s-setgħa lill-uffiċjali
pubbliċi biex jaġixxu fuq id-dmir tagħhom li jwasslu servizz ta’ kwalità għolja
sabiex jgħinu biex iwaqqfu s-sofferenza li ħafna persuni LGBT jesperjenzaw.”
Il-FRA tkellmet mal-gruppi professjonali li jinsabu fl-aħjar pożizzjoni biex
jidentifikaw l-ostakli u l-ixprunaturi fl-implimentazzjoni fil-prattika tal-politiki dwar
id-drittijiet fundamentali. Uħud mis-sejbiet ewlenin li ħarġu u li jistgħu jinstabu firrapport "Professionally speaking: challenges to achieving equality for LGBT people
(Diskors professjonali: sfidi biex tinkiseb l-ugwaljanza għal persuni LGBT)"
jinkludu:


Is-soċjetà tista' tkun ostili lejn persuni LGBT u l-professjonisti jistgħu
jħaddnu ġewwa fihom preġudizzji, bħal pereżempju li jemmnu li lomosesswalità hija marda li tista’ tiġi kkontrollata. Dan jindika li hemm ilħtieġa għal aktar kampanji ta' sensibilizzazzjoni tal-UE u nazzjonali
pożittivi, bħal-lista ta’ azzjonijiet tal-UE biex jittejjeb ir-rispett għal persuni
LGBT u d-drittijiet tagħhom.



Il-gruppi professjonali kollha għandhom livelli baxxi ta’ sensibilizzazzjoni u
għarfien dwar il-bżonnijiet tal-LGBT. Dan jenfasizza l-importanza ta’ taħriġ
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professjonali, u ta' sħubijiet u kooperazzjoni tas-soċjetà ċivili bħala
għajnuna fil-ġlieda kontra l-preġudizzju, b'mod speċjali lejn persuni trans
fil-kura tas-saħħa, u t-twassil aħjar tal-istess livell għoli ta’ servizz li jgawdu
minnu l-maġġoranza tal-persuni l-oħrajn.


In-nuqqas ta’ informazzjoni objettiva, b’mod partikolari fl-iskejjel, jista’
jirriżulta f’ibbuljar u fi preġudizzju aktar tard fil-ħajja, u jista' jġiegħel liżżgħażagħ LGBT biex jaħbu l-orjentazzjoni sesswali / l-identità sesswali
tagħhom. L-Istati Membri għandhom jaħdmu mal-awtortitajiet taledukazzjoni u mal-iskejjel biex jifformulaw kampanji mmirati biex jgħinu
lill-iskejjel ikunu post aktar sigur għal persuni LGBT u li
jilaqagħhom aħjar.



Reati ta’ mibegħda kontra l-LGBT ta’ spiss ma jiġux rikonoxxuti, irrapportati
u rreġistrati. L-Istati Membri għandhom jagħmlu aktar sforzi biex jiżguraw
li l-liġijiet li jilqgħu kontra reati ta’ mibegħda jiġu promulgati bix-xieraq,
u li jsiru sforzi akbar biex jitjieb ir-rappurtar dwar reati ta’ mibegħda kontra
l-LGBT u li dan għandu jiġi rreġistrat.

Ir-rapport għamel stħarriġ fuq uffiċjali pubbliċi, tobba, għalliema u uffiċjali talpulizija dwar liema liġijiet u politiki jaħdmu u liema ma jaħdmux, u għaliex, firrigward tal-protezzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet ta’ persuni LGBT. Ħarsa
ġenerali komprensiva mifruxa mal-UE kollha dwar il-liġijiet u l-politiki rilevanti
għal-LGBT tista’ tinstab f’rapport tal-FRA mniedi f’Diċembru 2015. Dan ir-rapport
iħares ukoll lejn il-problemi li jiffaċċjaw persuni intersesswali.
Is-sejbiet jikkumplimentaw ir-riżultati mill-istħarriġ innovattiv tal-UE dwar l-LGBT
tal-FRA li żvela biża’ u diskriminazzjoni fuq skala kbira fost il-persuni LGBT madwar
l-UE. Is-sett ta' data sħiħ li ħareġ mill-istħarriġ sejjer ikun disponibbli aktar tard
din is-sena.
Biex taqra r-rapport, ara: Professionally speaking: challenges to achieving equality
for LGBT people (Diskors professjonali: sfidi biex tinkiseb l-ugwaljanza għal
persuni LGBT).
Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkuntattja lil:
media@fra.europa.eu
Tel: (+43) 1 580 30 642
Noti lill-edituri:
 L-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) tipprovdi parir ibbażat
fuq evidenza lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fuq livell tal-UE u nazzjonali,
b’hekk tikkontribwixxi għal dibattiti u politiki fuq id-drittijiet fundamentali li
huma aktar infurmati u mmirati aħjar.


Biex tkun taf aktar dwar il-ħidma fuq l-LGBTI tal-FRA ara s-sit web tal-FRA.



Is-sejbiet huma bbażati fuq intervisti ma' aktar minn 1 000 uffiċjal pubbliku,
u professjonisti tal-infurzar tal-liġi, tal-edukazzjoni u tal-kura tas-saħħa fi
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19-il Membru Stat tal-UE: L-Awstrija, il-Bulgarija, il-Kroazja, id-Danimarka,
il-Finlandja, Franza, il-Greċja, l-Ungerija, l-Irlanda, l-Italja, il-Latvja, ilLitwanja, Malta, in-Netherlands, il-Polonja, ir-Rumanija, is-Slovakkja,
Spanja u r-Renju Unit fl-2013.


Fit-28-29 ta’ April f’Amsterdam, laqgħa tal-grupp ta’ ħidma tal-FRA dwar ittitjib tar-rappurtar u r-reġistrazzjoni ta' reati ta’ mibegħda fl-UE, sejra
tħares ukoll b’mod speċifiku lejn ir-reati ta’ mibegħda li jitwettqu kontra
persuni LGBTI.
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