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Съобщение за медиите от FRA 

Виена/Брюксел, 14 май 2020 г. 

Надеждата или страхът преобладават сред ЛГБТИ лицата в 

Европа? 

Все повече лесбийки, гейове, бисексуални, трансджендър и интерсекс (ЛГБТИ) 

лица показват открито своята сексуална ориентация, но нивата на страха, 

насилието и дискриминацията остават високи — това показват резултатите от 

проучването на Агенцията на ЕС за основните права относно преживяванията 

на ЛГБТИ лицата в Европа. С участващите в него 140 000 респонденти, то 

представлява най-голямото по рода си проучване относно престъпленията от 

омраза и дискриминация срещу ЛГБТИ лицата. Резултатите следва да доведат 

до разработване на политики насочени към допълнителна защита и 

насърчаване на правата на ЛГБТИ лицата. 

„Твърде много ЛГБТИ лица продължават да живеят скрито и в страх от подигравки, 

дискриминация или дори агресия. Въпреки че някои държави са постигнали напредък 

по отношение на равенството на ЛГБТИ лицата, резултатите от нашето проучване 

показват, че като цяло се наблюдава твърде малък реален напредък, което оставя много 

ЛГБТИ лица в уязвимо положение. Техните затруднения, свързани с работата и 

здравеопазването, могат да се задълбочат поради COVID-19. Политиците следва да 

вземат това под внимание и да полагат повече усилия за активно насърчаване на 

пълното зачитане на правата на ЛГБТИ лицата“, казва Майкъл О'Флеърти, директор на 

Агенцията на ЕС за основните права (FRA). 

Комисарят по въпросите на равнопоставеността Хелена Дали добави: „Въпреки важния 

напредък, постигнат през последните години по отношение на ЛГБТИ+ лицата в ЕС, те 

продължават да докладват за висока степен на дискриминация. По-тревожното е, че 

напоследък станахме свидетели на анти-ЛГБТИ инциденти на територията на ЕС, 

например нападения на гей паради, приемане на декларации за „зони, свободни от 

идеологията на ЛГБТИ“, глоби за реклами, показващи лоялно отношение към ЛГБТИ, и 

др. Всеки в Европейския съюз трябва да се чувства в безопасност и свободен да бъде 

какъвто е.“ 

В доклада „A long way to go for LGBTI equality“ („Дългият път към равенството на ЛГБТИ 

лицата“) се разглеждат преживяванията на близо 140 000 ЛГБТИ лица в Европейския 

съюз, Обединеното кралство, Сърбия и Северна Македония по отношение на техните 

права. Доклада също така подчертава промените, настъпили след първото проучване на 

FRA по въпросите на ЛГБТ лицата, проведено през 2012 г.. Съпоставянето на двете 

проучвания показва малък цялостен напредък за седем години. Средните стойности за 

ЕС прикриват важни различия между държавите. В някои от тях над 70 % от ЛГБТИ 

респондентите заявяват, че обществото е по-толерантно, докато в други до 68 % 

заявяват обратното. 

Основни резултати от проучването включват: 

 Откритост: 6 от всеки 10 респонденти избягват да се държат за ръка с 

партньора/ката си на публични места. 

 Тормоз: 2 от всеки 5 респонденти заявяват, че са били подложени на тормоз в 

годината преди проучването.  

 Нападения: 1 от всеки 5 трансджендър и интерсекс респондент е било обект на 

физическо или сексуално нападение, което е двойно повече от стойността за 

останалите ЛГБТИ групи. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/eu-lgbti-survey-results
https://fra.europa.eu/en/publication/2014/eu-lgbt-survey-european-union-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-survey-main
https://fra.europa.eu/en/publication/2014/eu-lgbt-survey-european-union-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-survey-main
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 Дискриминация: 1 от всеки 5 респонденти е подложен на дискриминация на 

работното място, а повече от 1 от всеки 3 са подложени на дискриминация, когато 

излизат за храна, питие и социален живот.   

 Училищно обучение: 1 от всеки 2 учащи се, които са ЛГБТИ заявяват, че сред 

връстниците или учителите им има някой, който подкрепя ЛГБТИ хората. 

 Икономическо положение: 1 от всеки 3 респонденти заявяват, че срещат 

финансови затруднения. Положението на трансджендър и интерсекс респондентите 

е по-лошо (1 от всеки 2 посочва такъв отговор).  

Данните от проучването ще подкрепят Стратегията на Европейската комисия за 

равенството на лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансджендър и интерсекс лицата, 

която се очаква тази година. FRA призовава ЕС и неговите държави членки да въведат 

мерки за защита на правата на ЛГБТИ лицата, включително:  

 Престъпления от омраза — изграждане на култура на нулева толерантност към 

насилието и тормоза над ЛГБТИ общността, за да могат ЛГБТИ лицата да се ползват 

от правото си да се движат свободно и без страх. Инвестиране в обучение, за да се 

гарантира, че полицията може да разпознае, регистрира и правилно разследва 

престъпленията от омраза срещу ЛГБТИ лица, за да могат жертвите да се чувстват 

сигурни да подават сигнали и да бъдат третирани равноправно. 

 Подаване на сигнал — улесняване на жертвите при съобщаването на престъпления 

и случаи на дискриминация чрез въвеждане на инструменти за подаване на сигнали 

онлайн, назначаване на лица за връзка в ЛГБТИ общността и обучение на полицията. 

Осигуряване на адекватни ресурси за националните органи за равенство, за да могат 

те да оказват ефективна подкрепа на жертвите на дискриминация. 

 Дискриминация — приемане на Директивата относно равното третиране и 

разширяване на обхвата на защита от дискриминация извън работното място. 

Осъществяване на широкообхватни национални планове за действие за насърчаване 

на зачитането на правата на ЛГБТИ лицата във всички сфери на живота.  
 Училищно обучение — създаване на безопасна и подкрепяща среда за младите 

ЛГБТИ лица в училище. Подпомагане на училищата и учителите да споделят опит, 

борба с тормоза над учащи се, които са ЛГБТИ, и гарантиране, че принадлежността 

към ЛГБТИ не се приравнява със заболяване в образователните материали. 

 Водете чрез пример — всеки може да даде своя принос, за да може равенството да 

се превърне в реалност. 

Настоящото проучване обхваща 27-те държави — членки на ЕС, Обединеното кралство, 

Сърбия и Северна Македония. За пръв път е включен опитът на интерсекс лица и 

младите ЛГБТИ лица на възраст между 15 и 17 години. 

Заедно с основните резултати от проучването, FRA публикува изчерпателен онлайн 

инструмент за преглед на данни, който позволява филтриране на данните по държава, 

по въпрос от проучването и по група Л, Г, Б, Т или И. 

Допълнителна информация 

 

За допълнителна информация, вж. пакета за пресата или се свържете с 

media@fra.europa.eu / Тел.: +43 1 580 30 653 

https://fra.europa.eu/en/data-and-maps/2020/lgbti-survey-data-explorer
https://fra.europa.eu/en/media/press-packs/eu-lgbti-survey
mailto:media@fra.europa.eu

