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Comunicat de presă FRA 

Viena/Bruxelles, 16 martie 2016 

Atitudinile greșite și perimate față de persoanele LGBT 

periclitează drepturile fundamentale ale acestora 

În anumite state membre, medicii consideră în continuare că 

homosexualitatea este o boală, iar transsexualitatea o tulburare mintală, 

potrivit constatărilor unui nou raport al Agenției pentru Drepturi 

Fundamentale (FRA) a Uniunii Europene. Aceste atitudini negative față de 

persoanele lesbiene, homosexuale, bisexuale și transsexuale (LGBT) în 

societate, dar și la nivelul grupurilor de specialiști și al factorilor de 

decizie îngreunează eforturile de combatere a discriminării și a 

infracțiunilor motivate de ură. În prima anchetă comparativă realizată 

până acum în 19 state membre cu privire la atitudinile funcționarilor 

publici, ale personalului medical, ale personalului din învățământ și ale 

poliției, impactul pozitiv al inițiativelor UE a fost în general recunoscut. 

Totuși, aceștia au recunoscut și că lipsa informațiilor și a formării 

profesionale privind necesitățile persoanelor LGBT îi împiedică să 

combată discriminarea cu care continuă să se confrunte persoanele LGBT. 

„Persoanele LGBT au aceleași drepturi la educație, asistență medicală și de a fi 

tratate egal ca oricine altcineva. Și ele au dreptul să-și trăiască viața în demnitate, 

fără teamă sau discriminare,” spune directorul FRA, Michael O’Flaherty. „Ultimele 

constatări ale FRA arată că unii medici încă sunt de părere, în mod eronat, că 

homosexualitatea este o boală. Acestea subliniază necesitatea ca UE și statele sale 

membre să își responsabilizeze funcționarii publici în sensul îndeplinirii sarcinii de 

a oferi servicii de calitate pentru a pune capăt suferinței cu care se confruntă 

numeroase persoane LGBT.” 

FRA a discutat cu grupurile de specialiști care sunt cele mai în măsură să identifice 

barierele și stimulentele legate de punerea efectivă în aplicare a politicilor în 

materie de drepturi fundamentale. Printre concluziile cheie, care se pot găsi în 

raportul „Professionally speaking: challenges to achieving equality for LGBT 

people” (Discuții profesionale: provocări în asigurarea egalității pentru persoanele 

LGBT), se numără următoarele: 

 Societatea poate fi ostilă față de persoanele LGBT, iar specialiștii pot avea 

prejudecăți, de exemplu, pot crede că homosexualitatea este o boală 

contagioasă. Aceasta arată necesitatea mai multor campanii pozitive de 

sensibilizare, la nivel european și național, precum cele din lista de 

acțiuni a UE pentru îmbunătățirea respectului acordat persoanelor LGBT și 

drepturilor acestora. 

 Toate grupurile de specialiști prezintă un grad scăzut de sensibilizare și 

cunoaștere a necesităților LGBT. Acest lucru subliniază importanța formării 

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
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/lgbti_actionlist_en.pdf
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profesionale și a parteneriatelor și cooperării cu societatea civilă 

pentru a combate prejudecățile, în special față de persoanele transsexuale 

în domeniul asistenței medicale, și pentru a oferi mai bine același nivel 

ridicat de servicii de care beneficiază în general celelalte persoane. 

 Lipsa de informații obiective, în special în școli, poate duce la comportament 

agresiv și la prejudecăți pe viitor și îi poate forța pe tinerii LGBT să-și 

ascundă orientarea sexuală/identitatea de gen. Statele membre ar trebui 

să colaboreze cu autoritățile din învățământ și cu școlile pentru a concepe 

campanii specifice, astfel încât să contribuie la transformarea școlilor 

într-un mediu mai sigur și mai prietenos pentru persoanele LGBT. 

 Deseori, infracțiunile motivate de ură împotriva persoanelor LGBT nu sunt 

recunoscute, raportate sau înregistrate. Statele membre ar trebui să 

depună mai multe eforturi pentru a asigura o punere în aplicare adecvată a 

legilor de combatere a infracțiunilor motivate de ură și pentru a 

îmbunătăți raportarea infracțiunilor motivate de ură împotriva persoanelor 

LGBT, care ar trebui înregistrate. 

Raportul a inclus un sondaj adresat funcționarilor publici, medicilor, profesorilor și 

polițiștilor cu privire la legile și politicile care funcționează sau nu, precum și din 

ce motive, în ceea ce privește protecția și promovarea drepturilor persoanelor 

LGBT. O prezentare cuprinzătoare la nivelul UE a legilor și politicilor din domeniul 

LGBT se poate găsi într-un raport al FRA lansat în decembrie 2015. De asemenea, 

acest raport analizează și problemele cu care se confruntă persoanele 

intersexuale. 

Aceste constatări completează rezultatele revoluționarului  sondaj european LGBT 

al FRA, care a arătat că persoanele LGBT se confruntă cu teamă și discriminare la 

scară largă în UE. Setul complet de date al sondajului va fi disponibil ulterior în 

cursul acestui an. 

Pentru a citi raportul, a se vedea: Professionally speaking: challenges to achieving 

equality for LGBT people. 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la: 

media@fra.europa.eu 

Tel.: +43 1 580 30 642 

 

Note pentru redactori: 

 Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) oferă 

factorilor decizionali de la nivelul UE și de la nivel național recomandări 

susținute prin dovezi, contribuind astfel la o mai bună informare și orientare 

a dezbaterilor și a politicilor referitoare la drepturile fundamentale. 

 Pentru detalii suplimentare privind activitatea LGBTI a FRA, a se vedea site-

ul web al FRA. 

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
http://fra.europa.eu/en/theme/lgbti
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 Constatările se bazează pe interviuri cu peste 1000 de funcționari publici și 

specialiști din domeniul aplicării legii, învățământului și asistenței medicale 

din 19 state membre ale UE: Austria, Bulgaria, Croația, Danemarca, 

Finlanda, Franța, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, 

Regatul Unit, România, Slovacia, Spania, Țările de Jos și Ungaria, 

desfășurate în anul 2013. 

 Pe 28-29 aprilie va avea loc la Amsterdam o reuniune a grupului de lucru 

FRA privind îmbunătățirea raportării și înregistrării infracțiunilor motivate 

de ură în UE, care va analiza în mod specific și infracțiunile comise împotriva 

persoanelor LGBTI. 


