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Er det håb eller frygt, der præger Europas LGBTI-befolkning?
Flere lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede (LGBTI) er nu
åbne om, hvem de er, men frygt, vold og forskelsbehandling hersker stadig, viser
resultaterne af en undersøgelse fra EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder
om LGBTI-personers erfaringer i Europa. Med 140 000 respondenter er det den
største undersøgelse nogensinde om hadforbrydelser og forskelsbehandling af
LGBTI-personer. Resultaterne bør medføre politiske foranstaltninger for yderligere
at beskytte og fremme LGBTI-personers rettigheder.
"Der er for mange LGBTI-personer, som stadig lever i skjul, fordi de er bange for at blive
latterliggjort, forskelsbehandlet eller endda overfaldet. Selv om nogle lande er langt fremme
med hensyn til LGBTI-ligestilling, viser resultaterne af undersøgelsen, at der generelt har
været alt for lidt reel fremgang, og mange LGBTI-personer er derfor sårbare. Deres job- og
sundhedsproblemer kan forværres på grund af covid-19. Politikerne bør være opmærksomme
på det og gøre en indsats for aktivt at fremme fuld overholdelse af LGBTI-personers
rettigheder," siger FRA's direktør Michael O'Flaherty.
Kommissær med ansvar for ligestilling, Helena Dalli, tilføjede: "På trods af de vigtige skridt,
der er taget til at fremme ligebehandling af LGBTI+-personer i EU i de seneste år, beretter
LGBTI+-personer stadig om, at de i høj grad udsættes for diskrimination. Endnu mere
bekymrende er de hændelser rettet mod LGBTI-personer, som for nylig har fundet sted rundt
omkring i EU, såsom angreb på prider, erklæringer om "områder fri for LGBTI-ideologi",
idømmelse af bøder for LGBTI-venlige annoncer osv. Alle i Den Europæiske Union bør kunne
føle sig trygge og frie til at være sig selv."
Rapporten om lighed for LGBTI-personer ("A long way to go for LGBTI equality") ser på,
hvordan omkring 140 000 LGBTI-personer i EU, Det Forenede Kongerige, Serbien og
Nordmakedonien oplever deres menneskerettigheder. Den understreger også de ændringer,
som er sket siden FRA's første LGBT-undersøgelse, som blev gennemført i 2012.
En sammenligning af de to undersøgelser afslører, at der generelt er sket ringe fremskridt i
de syv år. EU's gennemsnit slører vigtige forskelle mellem landene. I nogle siger over 70 % af
LGBTI-respondenterne, at samfundet er mere tolerant, men op til 68 % i andre lande siger
det modsatte.
Vigtige resultater af undersøgelsen:







Åbenhed: 6 ud af 10 undgår at holde deres partner i hånden offentligt.
Chikane: 2 ud af 5 respondenter siger, at de blev chikaneret året før undersøgelsen.
Overfald: 1 ud af 5 transkønnede og interkønnede personer blev fysisk eller seksuelt
overfaldet, hvilket er dobbelt så mange som andre LGBTI-grupper.
Forskelsbehandling: 1 ud af 5 føler sig forskelsbehandlet på arbejdspladsen, og over 1
ud af 3 føler sig forskelsbehandlet, når de går ud for at spise, drikke eller være sociale.
Skolegang: 1 ud af 2 LGBTI-studerende siger, at nogle af deres kammerater eller lærere
støttede LGBTI-personer.
Økonomisk situation: 1 ud af 3 LGBTI-personer siger, at de har svært ved at klare sig
økonomisk. Situationen er værre for interkønnede og transkønnede personer (omkring 1
ud af 2).

Disse tal vil støtte Kommissionens LGBTI-ligestillingsstrategi i år. FRA opfordrer EU og dens
medlemsstater til at indføre foranstaltninger, der beskytter LGBTI-personers rettigheder,
herunder:
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Hadforbrydelser — opbygning af en kultur med nultolerance over for vold og chikane
mod LGBTI-samfundet, så LGBTI-personer kan nyde deres ret til at bevæge sig frit og
uden frygt. Investering i uddannelse for at sikre, at politiet kan genkende, registrere og
efterforske hadforbrydelser mod LGBTI-personer, så ofrene føler sig trygge ved at
indberette overfald og behandles lige.
Indberetning — gøre det lettere for ofre at indberette forbrydelser og forskelsbehandling
gennem indberetningsværktøjer online, samarbejde i lokalsamfundet og politiuddannelse.
Give ligestillingsorganer tilstrækkelige ressourcer til at støtte ofre for forskelsbehandling.
Forskelsbehandling — vedtagelse af direktivet om ligebehandling for at tilbyde
beskyttelse mod forskelsbehandling, også uden for arbejdspladsen. Realisering af
omfattende nationale handlingsplaner for at fremme respekten for LGBTI-personers
rettigheder på alle områder af livet.
Skolegang — skabe et sikkert og forstående miljø for unge LGBTI-personer, som går i
skole. Hjælpe skoler og lærere med at dele erfaringer, bekæmpe mobning af LGBTIstuderende og sikre, at undervisningsmateriale ikke ligestiller det at være LGBTI med at
have en sygdom.
Være et godt eksempel — alle kan spille deres rolle, så ligestilling bliver en realitet.

Denne undersøgelse dækker de 27 medlemsstater i EU, Det Forenede Kongerige, Serbien og
Nordmakedonien. For første gang omfatter den erfaringer fra interkønnede personer og unge
LGBTI-personer i alderen 15-17 år.
Sammen med de vigtigste undersøgelsesresultater offentliggør FRA et omfattende
dataprogram, som gør det muligt at filtrere data efter land, efter undersøgelsesspørgsmål og
efter L, G, B, T eller I-gruppe.
Yderligere information
Yderligere information fås i pressepakken eller ved henvendelse til media@fra.europa.eu /
tlf.: +43 1 580 30 653
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