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FRA-sajtóközlemény 

Bécs/Brüsszel, 2020. május 14. 

Remény vagy félelem uralkodik Európában az LMBTI-személyek 

körében? 

Napjainkban több leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és interszexuális 

(LMBTI) személy vállalja nyíltan identitását, de félelmük továbbra is erős, és 

sokszor éri őket erőszak és hátrányos megkülönböztetés, derül ki az Európai Unió 

Alapjogi Ügynöksége (FRA) által az Európában élő LMBTI-személyek személyes 

tapasztalatai alapján készített felmérés eredményeiből. Ez az LMBTI-személyek 

ellen irányuló gyűlölet-bűncselekményekről és hátrányos megkülönböztetésről 

valaha készült legnagyobb felmérés, amelyben 140 000 válaszadó vett részt. A 

megállapítások nyomán olyan szakpolitikai intézkedésekre lenne szükség, amelyek 

biztosítják az LMBTI-személyek jogainak hatékonyabb védelmét és előmozdítását. 

„Még mindig túl sok LMBTI-személy él rejtőzködve, attól félve, hogy kinevetik, hátrányosan 

megkülönböztetik, sőt megtámadják. Jóllehet néhány országban előrelépés tapasztalható az 

LMBTI-személyek egyenlőségének tekintetében, felmérésünk megállapításai azt mutatják, 

hogy összességében csekély tényleges haladás történt, így számos LMBTI-személy továbbra 

is kiszolgáltatott helyzetben van. A Covid19-járvány miatt még több nehézséggel 

szembesülhetnek a munkavállalás és az egészségügyi ellátás terén. A szakpolitikai 

döntéshozóknak figyelembe kell venniük az LMBTI-személyek jogait és többet kell tenniük 

azért, hogy ténylegesen előmozdítsák e személyek jogainak maradéktalan tiszteletben 

tartását” – állítja a FRA igazgatója, Michael O’Flaherty. 

Helena Dalli, az egyenlőségért felelős európai uniós biztos hozzátette: „Annak ellenére, hogy 

az EU-ban fontos lépéseket tettünk az LMBTI+ személyek egyenlőségének biztosítása 

érdekében, ezek a személyek továbbra is jelentős diszkriminációról számolnak be. További 

aggodalomra ad okot, hogy az utóbbi időben az EU-n belül olyan, LMBTI személyek elleni 

incidenseknek voltunk tanúi, mint például a meleg büszkeség napi felvonulásokat érő 

támadások, az „LMBTI-ideológiától mentes övezetek” kinyilvánításai, az LMBTI-szimpatizáns 

hirdetések megbírságolása és egyebek. Az Európai Unióban mindenkinek joga van ahhoz, 

hogy biztonságban érezze magát és szabadon vállalhassa saját identitását.” 

A „Sok még a teendő az LMBTI-személyek egyenlősége érdekében” című jelentés azt 

vizsgálja meg, hogy mintegy 140 000, az Európai Unióban, az Egyesült Királyságban, 

Szerbiában és Észak-Macedóniában élő LMBTI-személy milyen tapasztalatokat szerzett 

emberi jogainak érvényesülése terén. A jelentés a FRA első, 2012-es LMBT-felmérése óta 

történt változásokra is felhívja a figyelmet. 

A két felmérés összevetése azt mutatja, hogy összességében kevés előrelépés történt az 

elmúlt hét évben. Az uniós átlagok elfedik az országok közötti lényeges különbségeket. Egyes 

országokban az LMBTI-válaszadók több mint 70%-a nyilatkozott úgy, hogy a társadalom 

toleránsabb lett, míg máshol mintegy 68%-uk azt mondta, hogy kevesebb toleranciát 

tapasztal. 

A felmérés fontosabb megállapításai közé az alábbiak tartoznak: 

 Nyíltság: 10 válaszadóból 6 nem meri nyilvánosan megfogni partnere kezét. 

 Zaklatás: 5 válaszadóból 2 állítja azt, hogy a felmérést megelőző évben zaklatás érte. 

 Támadások: Minden ötödik transznemű és interszexuális embert ért fizikai vagy 

szexuális támadás; ez az arány kétszer annyi, mint más LMBTI-csoportok esetében. 

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
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 Hátrányos megkülönböztetés: Minden ötödik válaszadó érzi úgy, hogy hátrányos 

megkülönböztetés éri a munkahelyén, és több mint 30% tapasztalt hátrányos 

megkülönböztetést nyilvános helyen, például étteremben, bárban vagy társaságban. 

 Oktatás: Minden második LMBTI-tanuló mondja azt, hogy volt valaki a társaik, illetve 

tanáraik között, aki támogatta az LMBTI-személyeket. 

 Gazdasági helyzet: Minden harmadik LMBTI-személy mondja azt, hogy nehezen jön ki 

a keresetéből. Az interszexuális és transznemű emberek esetében rosszabb a helyzet 

(közülük majdnem minden második mondja ezt). 

Ezek az adatok megfelelő alapot nyújtanak az Európai Bizottság idén esedékes, az LMBTI-

személyek egyenlőségére vonatkozó stratégiájához. A FRA felhívja az EU-t és tagállamait, 

hogy az LMBTI-személyek jogainak védelme érdekében vezessenek be intézkedéseket, 

többek között az alábbiakat: 

 Gyűlölet-bűncselekmények – az LMBTI-közösségre irányuló erőszakkal és zaklatással 

szembeni zéró tolerancia kultúrájának kialakítása, hogy az LMBTI-személyek félelem 

nélkül élhessenek a szabad mozgáshoz való jogukkal. Befektetés a rendőrök képzésébe 

annak biztosítása érdekében, hogy felismerjék, jegyzőkönyvbe vegyék és megfelelően 

kivizsgálják az LMBTI-személyek elleni gyűlölet-bűncselekményeket – ezzel is segítve, 

hogy az áldozatok ne féljenek bejelenteni a támadásokat, és egyenlő bánásmódban 

részesüljenek. 

 Bejelentés – a bűncselekmények és a hátrányos megkülönböztetés bejelentésének 

megkönnyítése az áldozatok számára online bejelentési lehetőségek, a közösség 

bevonása és a rendőrség képzése révén. Kellő források biztosítása az egyenlőség 

előmozdításával foglalkozó szervek számára, hogy ténylegesen támogatni tudják a 

hátrányos megkülönböztetés áldozatait. 

 Hátrányos megkülönböztetés – az egyenlő bánásmódról szóló új irányelv elfogadása, 

hogy a hátrányos megkülönböztetéssel szembeni védelem a foglalkoztatáson túl más 

területekre is kiterjedjen. Nemzeti cselekvési tervek megvalósítása, hogy az élet minden 

területén tiszteletben tartsák az LMBTI-személyek jogait.  
 Oktatás – biztonságos és támogató iskolai környezet kialakítása a fiatal LMBTI-

személyek számára. Segítség az iskolák és a tanárok számára, hogy megosszák a 

tapasztalatokat, tegyenek az LMBTI-tanulók iskolai bántalmazása ellen, és biztosítsák, 

hogy a tananyag ne betegségként azonosítsa az LMBTI-identitást. 

 Példamutatás – mindenki tehet azért a saját környezetében, hogy az egyenlőség 

ténylegesen is megvalósuljon. 

Ez a felmérés az EU 27 tagállamára, az Egyesült Királyságra, Szerbiára és Észak-Macedóniára 

terjed ki. Ez az első alkalom, hogy interszexuális személyeket és fiatal, 15–17 év közötti 

LMBTI-személyeket is megkérdeztek személyes tapasztalataikról. 

A felmérés legfontosabb eredményeivel együtt a FRA közzétesz egy átfogó online adatkutató 

alkalmazást, amely lehetővé teszi az adatok szűrését ország, a felmérésben feltett kérdések, 

valamint L, M, B, T vagy I csoportok szerint. 

További információk 

 

További információkért tekintse meg a sajtócsomagot vagy lépjen velünk kapcsolatba: 

media@fra.europa.eu / Tel.: +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

