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Poglądy oparte na zdezaktualizowanych danych
medycznych zagrażają ich prawom podstawowym osób
LGBT
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w nowym sprawozdaniu opracowanym
przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) w niektórych
państwach członkowskich lekarze wciąż postrzegają homoseksualizm
jako chorobę, a transseksualizm jako zaburzenie psychiczne. Takie
negatywne poglądy na temat lesbijek, gejów, osób biseksualnych i
transpłciowych (LGBT) w społeczeństwie wśród grup zawodowych i
decydentów utrudniają starania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji
i przestępstwom z nienawiści. W pierwszym badaniu porównawczym
przeprowadzonym w 19 państwach członkowskich na temat poglądów
urzędników, pracowników służby zdrowia, nauczycieli i policjantów
wykazano znaczne pozytywne skutki inicjatyw UE. Jednak uczestnicy
badania zauważyli też, że brak informacji i profesjonalnych szkoleń na
temat potrzeb osób LGBT uniemożliwia im działania służące zapobieganiu
dyskryminacji, z jaką ciągle borykają się osoby LGBT.
„Osoby LGBT mają takie same prawa do edukacji, opieki zdrowotnej i równego
traktowania, jak wszystkie inne osoby. Mają również prawo do życia w godności,
bez strachu i dyskryminacji”, deklaruje dyrektor FRA Michael O’Flaherty.
„Najnowsze ustalenia FRA pokazują, że niektórzy lekarze wciąż uważają, że
homoseksualizm jest chorobą. Wskazują one na konieczność wzmocnienia przez
UE i jej państwa członkowskie pozycji kompetentnych urzędników, aby mogli oni
wykonywać swoje obowiązki i zapewniać wysokiej jakości usługi, by pomóc
położyć kres cierpieniom doświadczanym przez wiele osób LGBT”.
FRA zwróciła się do grup zawodowych mających największe możliwości
identyfikowania barier i czynników sprzyjających w odniesieniu do praktycznego
wdrażania polityki w zakresie praw podstawowych. Poniżej przedstawiono niektóre
z kluczowych ustaleń znajdujących się w sprawozdaniu Professionally speaking:
challenges to achieving equality for LGBT people (Ujęcie zawodowe: wyzwania w
zakresie równości osób LGBT):


Społeczeństwo bywa wrogo nastawione do osób LGBT, a specjaliści mogą
mieć uprzedzenia, takie jak pogląd, że homoseksualizm jest chorobą, którą
można się zarazić. Wskazuje to na konieczność prowadzenia większej
liczby kampanii informacyjnych na poziomie UE i na poziomie
państw członkowskich, jak na przykład działania ujęte na unijnej liście na
rzecz poszanowania osób LGBT i ich praw.
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W przypadku wszystkich grup zawodowych występuje niski poziom
świadomości i wiedzy na temat potrzeb osób LGBT. Dobitnie pokazuje to,
jak ważne są szkolenia zawodowe oraz partnerstwa i współpraca
społeczeństwa obywatelskiego w celu wspierania przeciwdziałania
uprzedzeniom, w szczególności w stosunku do osób transpłciowych
korzystających z opieki zdrowotnej, oraz w celu skuteczniejszego
zapewniania takiego samego poziomu usług, jak w przypadku innych osób.



Brak obiektywnych informacji, szczególnie w szkołach, może prowadzić do
nękania i uprzedzeń na późniejszych etapach życia oraz zmuszać młode
osoby LGBT do ukrywania swojej orientacji seksualnej lub tożsamości
płciowej. Państwa członkowskie, organy odpowiedzialne za jakość edukacji
i szkoły powinny współtworzyć kampanie na rzecz większego
bezpieczeństwa i bardziej przyjaznego nastawienia w szkołach
wobec osób LGBT.



Przestępstwa z nienawiści w stosunku do osób LGBT często pozostają
niedostrzegane, niezgłaszane i nienotowane. Państwa członkowskie
powinny
podejmować
więcej
starań
służących
odpowiedniemu
egzekwowaniu przepisów dotyczących ochrony przed przestępstwami
z nienawiści oraz zwiększeniu poziomu zgłaszania przestępstw z
nienawiści w stosunku do osób LGBT.

Raport opiera się na danych zebranych podczas badania ankietowego wśród
urzędników, lekarzy, nauczycieli i policjantów dotyczące tego, które przepisy i
polityki odnoszące się do ochrony i wspierania praw osób LGBT są skuteczne, a
jeżeli nie są, to dlaczego. Pełny unijny przegląd przepisów i polityk dotyczących
osób LGBT znajduje się w sprawozdaniu FRA opublikowanym w grudniu 2015 r. W
sprawozdaniu poruszono też problemy osób interseksualnych.
Opisywane ustalenia stanowią uzupełnienie wyników przełomowego unijnego
badania dotyczącego osób LGBT, które zostało przeprowadzone przez FRA i które
wykazało powszechne występowanie strachu i dyskryminacji wśród osób LGBT w
całej UE. Pełny zbiór danych z tego badania zostanie udostępniony w tym roku.
Aby zapoznać się ze sprawozdaniem, zob.: Professionally speaking: challenges to
achieving equality for LGBT people (Ujęcie zawodowe: wyzwania w zakresie
równości osób LGBT).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: media@fra.europa.eu
Tel.: +43 1 580 30 642
Uwagi dla redaktorów:
 Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) udziela opartych na
dowodach porad decydentom na poziomie UE i na poziomie krajowym, tym
samym przyczyniając się do bardziej świadomych i ukierunkowanych debat
i strategii politycznych w zakresie praw podstawowych.
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Więcej informacji na temat prowadzonych przez FRA prac dotyczących osób
LGBTI znajduje się na stronie internetowej FRA.



Podstawą przedstawionych ustaleń są rozmowy przeprowadzone w 2013 r.
z ponad 1 000 urzędników oraz specjalistów w zakresie egzekwowania
prawa, kształcenia i opieki zdrowotnej w 19 następujących państwach
członkowskich UE: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Finlandia, Francja,
Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska,
Rumunia, Słowacja, , Węgry, Włochy i Zjednoczone Królestwo.



W czasie spotkania grupy roboczej FRA ds. podniesienia poziomu zgłaszania
i odnotowywania przestępstw z nienawiści, które odbędzie się w dniach 2829 kwietnia w Amsterdamie, przeanalizowane szczegółowo będą również
przestępstwa z nienawiści popełniane w stosunku do osób LGBTI.
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