Tlačová správa Agentúry Európskej únie pre základné práva
Vo Viedni/V Bruseli 16. marca 2016

Nesprávne a staromódne názory na LGBT osoby ohrozujú
ich základné práva
Podľa zistení uvedených v novej správe Agentúry Európskej únie
pre základné práva (ďalej len „FRA“) lekári v niektorých členských
štátoch stále považujú homosexualitu za chorobu a transsexualitu za
duševnú poruchu. Takéto negatívne názory na lesbické ženy, gejov,
bisexuálne a trans osoby (ďalej len „LGBT“) medzi skupinami odborníkov
a tvorcami politík bránia snahám v boji proti diskriminácii a trestným
činom z nenávisti. Pozitívny vplyv iniciatív EÚ bol vo veľkej miere uznaný
vo vôbec
prvom
porovnávacom
výskume
názorov
verejných
predstaviteľov, zdravotníckych pracovníkov, učiteľov a policajtov v 19
členských štátoch. Opýtaní zároveň pripúšťajú, že nedostatok informácií
a odbornej prípravy v oblasti potrieb LGBT osôb im bráni pomáhať v boji
proti diskriminácii, ktorej LGBT osoby neustále čelia.
„LGBT osoby majú rovnaké práva na vzdelanie, zdravotnú starostlivosť a rovnaké
zaobchádzanie ako ktokoľvek iný. Majú tiež právo žiť svoj život dôstojne, bez
strachu a diskriminácie,“ vyhlásil riaditeľ FRA Michael O’Flaherty. „Najnovšie
zistenia FRA odhaľujú, ako sa niektorí lekári stále chybne domnievajú, že
homosexualita je choroba. Zdôrazňujú potrebu, aby EÚ a jej členské štáty poskytli
verejným predstaviteľom právomoci, aby mohli plniť svoje povinnosti v oblasti
poskytovania vysoko kvalitnej služby, a tak pomôcť ukončiť trápenie, ktoré
zažívajú mnohé LGBT osoby.“
Zástupcovia FRA sa rozprávali so skupinami odborníkov, ktorí môžu najlepšie určiť
prekážky a hnacie sily pri realizovaní politík základných práv v praxi. Niektoré z
hlavných zistení, ktoré vyšli najavo, možno nájsť v správe „Professionally
speaking: challenges to achieving equality for LGBT people (Z odborného
hľadiska: výzvy na dosiahnutie rovnosti osôb LGBT)“:


Spoločnosť môže mať odmietavý postoj k LGBT osobám a odborníci môžu
mať predsudky, napr. sa domnievať, že homosexualita je choroba, ktorou
sa možno nakaziť. Poukazuje to na potrebu pozitívnejších kampaní na
zvýšenie informovanosti na európskej a vnútroštátnej úrovni, ako
sú kampane zo zoznamu opatrení EÚ na zlepšenie rešpektovania osôb LGBT
a ich práv.



Všetky skupiny odborníkov majú malé povedomie a znalosti o potrebách
LGBT osôb. To podčiarkuje dôležitosť odbornej prípravy a partnerstiev
a spolupráce občianskej spoločnosti s cieľom pomáhať v boji
proti predsudkom, osobitne voči trans osobám v oblasti zdravotnej
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starostlivosti a lepšieho poskytovania služieb na rovnako vysokej úrovni,
ako dostáva väčšina ostatných ľudí.


Nedostatok objektívnych informácií, najmä v školách, môže viesť
k šikanovaniu a predsudkom vo vyššom veku a nútiť LGBT mládež skrývať
svoju sexuálnu orientáciu/rodovú identitu. Členské štáty by mali
spolupracovať so vzdelávacími orgánmi a školami pri formulovaní kampaní
s cieľom pomôcť urobiť zo škôl bezpečnejšie a priateľskejšie miesto
pre osoby LGBT.



Trestné činy páchané z nenávisti voči LGBT osobám často ostávajú bez
povšimnutia, neoznámené a neevidované. Členské štáty by mali vynaložiť
väčšie úsilie na zabezpečenie, aby sa zákony poskytujúce ochranu pred
trestnými činmi z nenávisti riadne vykonávali, ako aj na zlepšenie
oznamovania trestných činov z nenávisti proti LGBT osobám, ktoré by sa
mali zaevidovať.

Správa je výsledkom prieskumu medzi verejnými predstaviteľmi, lekármi, učiteľmi
a policajtmi o tom, ktoré zákony a politiky fungujú a ktoré nefungujú a prečo,
pokiaľ ide o ochranu a podporovanie práv LGBT osôb. Komplexný prehľad zákonov
a politík týkajúcich sa osôb LGBT v celej EÚ sa nachádza v správe FRA vydanej
v decembri 2015. Táto správa sa tiež zameriava na problémy, ktorým čelia
intersexuálne osoby.
Tieto zistenia dopĺňajú výsledky prelomového prieskumu agentúry FRA v komunite
LGBT v EÚ, ktorý odhalil rozsiahle obavy LGBT osôb a ich diskrimináciu v celej EÚ.
Úplný súbor údajov z tohto prieskumu bude k dispozícii v priebehu tohto roka.
Správu si môžete prečítať tu: Professionally speaking: challenges to achieving
equality for LGBT people (Z odborného hľadiska: výzvy na dosiahnutie rovnosti
osôb LGBT).
V prípade záujmu o ďalšie informácie sa obráťte na: media@fra.europa.eu
Tel.: (+43) 1 580 30 642
Poznámky pre redaktorov:
 Agentúra EÚ pre základné práva (FRA) poskytuje subjektom
s rozhodovacou právomocou v EÚ a členských štátoch poradenstvo
založené na dôkazoch, a tým prispieva k informovanejším, cielenejším
diskusiám a politikám v oblasti základných práv.


Viac informácií o práci agentúry v oblasti LGBTI nájdete na webovom sídle
agentúry FRA.



Zistenia sú založené na rozhovoroch s vyše 1 000 verejnými predstaviteľmi
a odborníkmi v oblasti presadzovania práva, vzdelávania a zdravotnej
starostlivosti v roku 2013 v 19 členských štátoch EÚ: Bulharsku, Dánsku,
Holandsku, Chorvátsku, Fínsku, Francúzsku, Grécku, Írsku, Litve, Lotyšsku,
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Maďarsku, na Malte, v Poľsku, Rakúsku, Rumunsku, Slovenskej republike,
Spojenom kráľovstve, Španielsku a Taliansku.


Stretnutie pracovnej skupiny FRA, naplánované na 28. a 29. apríla v
Amsterdame, o zlepšovaní oznamovania a evidovania trestných činov z
nenávisti v EÚ sa zameria konkrétne aj na trestné činy z nenávisti páchané
proti osobám LGBTI.
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