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Komunikat prasowy FRA 

Wiedeń/Bruksela, 14 maja 2020 r. 

Czy wśród osób LGBTI w Europie przeważa nadzieja czy strach? 

Coraz więcej lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i 

interseksualnych (LGBTI) otwarcie mówi o swojej tożsamości. Jednak strach, 

przemoc i dyskryminacja pozostają na wysokim poziomie, jak wskazują wyniki 

badania dotyczącego doświadczeń osób LGBTI w Europie przeprowadzonego przez 

Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA). Badanie, w którym udział 

wzięło 140 000 respondentów, jest największym w historii badaniem dotyczącym 

przestępstw z nienawiści i dyskryminacji wobec osób LGBTI. Wnioski z badania 

powinny prowadzić do zastosowania środków politycznych mających na celu dalszą 

ochronę i promowanie praw osób LGBTI. 

Zbyt wiele osób LGBTI nadal żyje w cieniu, w obawie przed wyśmianiem, dyskryminacją, a 

nawet przed staniem się ofiarą napaści. Chociaż niektóre państwa podjęły działania na rzecz 

równości osób LGBTI, wyniki naszego badania pokazują, iż w ujęciu ogólnym nastąpił 

niewielki realny postęp, w związku z czym wiele osób LGBTI jest narażonych na zagrożenia. 

Problemy związane z zatrudnieniem i opieką zdrowotną, z jakimi się zmagają, mogą się 

pogłębić z powodu COVID-19. Osoby odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków polityki 

powinny uwzględnić te dane i podjąć działania w celu aktywnej promocji pełnego 

poszanowania praw osób LGBTI – twierdzi dyrektor FRA Michael O’Flaherty. 

Europejska Komisarz do spraw równości, Helena Dalli dodała: Mimo ważnych kroków 

poczynionych w kierunku równouprawnienia osób LGBTI+ w UE w ostatnich latach, osoby z 

tej grupy nadal zgłaszają wysoki poziom dyskryminacji. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, 

że ostatnio jesteśmy świadkami występowania incydentów w UE wymierzonych przeciwko 

społeczności LGBTI, tj. ataków na parady równości, przyjmowania deklaracji w sprawie „stref 

wolnych od ideologii LGBTI”, karania za reklamy przyjazne LGBTI i innych. Każdy w Unii 

Europejskiej powinien czuć się bezpiecznie i swobodnie we własnej skórze. 

W sprawozdaniu „A long way to go for LGBTI equality” [„Długa droga do równości osób 

LGBTI”] przeanalizowano doświadczenia w sferze praw człowieka około 140 000 osób w Unii 

Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Serbii oraz Macedonii Północnej. Podkreślono w nim także 

zmiany, jakie nastąpiły od czasu pierwszego badania na temat osób LGBT przeprowadzonego 

przez FRA w 2012 r. 

Porównanie obu badań wskazuje na niewielki ogólny postęp, jaki odnotowano w ciągu siedmiu 

lat. Za średnimi UE kryją się istotne różnice między poszczególnymi krajami. W niektórych z 

nich ponad 70% respondentów będących osobami LGBTI twierdzi, że społeczeństwo jest 

bardziej tolerancyjne, podczas gdy w innych nawet 68% twierdzi, że mniej. 

Kluczowe ustalenia wynikające z badania są następujące: 

 Otwartość: sześcioro na dziesięcioro respondentów unika publicznego trzymania się za 

ręce ze swoimi partnerami. 

 Nękanie psychiczne: dwoje na pięcioro respondentów twierdzi, iż doświadczyło nękania 

psychicznego w roku poprzedzającym przeprowadzenie badania. 

 Napaści: jeden na pięcioro respondentów będących osobami transpłciowymi i 

interseksualnymi twierdzi, iż doświadczył napaści fizycznej lub napaści na tle seksualnym, 

dwukrotnie więcej niż inne grupy LGBTI. 

 Dyskryminacja: jeden na pięcioro respondentów czuje się dyskryminowany w miejscu 

pracy, a ponad jedna trzecia respondentów czuje się dyskryminowana, gdy wychodzi do 

restauracji, do baru lub podczas spotkań towarzyskich. 

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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 Nauka szkolna: jeden na dwoje uczniów będących osobami LGBTI, którzy wzięli udział 

w badaniu, twierdzi, że wśród rówieśników lub nauczycieli znalazły się osoby wspierające 

osoby LGBTI. 

 Warunki ekonomiczne: jeden na troje respondentów będących osobami LGBTI twierdzi, 

iż znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. W gorszej sytuacji znajdują się osoby 

interseksualne i transpłciowe (około połowa respondentów). 

Komisja Europejska skorzysta z tych danych przy opracowywaniu strategii na rzecz równości 

osób LGBTI, która ma zostać przyjęta w tym roku. FRA wzywa Unię Europejską i jej państwa 

członkowskie do ustanowienia środków ochrony praw osób LGBTI, w tym: 

 W ramach przestępstw z nienawiści – stworzenie kultury zerowej tolerancji dla 

nękania psychicznego i przemocy wobec społeczności LGBTI, tak aby osoby LGBTI mogły 

korzystać z przysługujących im praw do swobodnego przemieszczania się bez poczucia 

strachu. Zainwestowanie w szkolenia w celu zapewnienia, aby policja mogła właściwie 

rozpoznawać i rejestrować przypadki przestępstw z nienawiści popełnianych wobec osób 

LGBTI oraz prowadzić dochodzenia w tym zakresie, a ofiary mogły w sposób bezpieczny 

zgłaszać napaści oraz być traktowane na równi z innymi. 

 W ramach zgłaszania przestępstw – ułatwienie ofiarom procedury zgłaszania 

przestępstw i dyskryminacji za pomocą internetowych narzędzi zgłaszania, współpracy 

społeczeństwa obywatelskiego oraz prowadzenia szkoleń dla policji. Zapewnienie 

organom ds. równości odpowiednich zasobów, tak aby mogły skutecznie wspierać ofiary 

dyskryminacji. 

 W ramach dyskryminacji – przyjęcie dyrektywy w sprawie równego traktowania w celu 

rozszerzenia ochrony przed dyskryminacją poza miejsce zatrudnienia. Realizacja 

kompleksowych krajowych planów działania na rzecz promocji poszanowania praw osób 

LGBTI we wszystkich dziedzinach życia.  
 W ramach nauki szkolnej – stworzenie bezpiecznego i wspierającego środowiska dla 

młodych osób LGBTI w szkole. Pomoc dla szkół i nauczycieli w dzieleniu się 

doświadczeniami, przeciwdziałanie nękaniu uczniów będących osobami LGBTI oraz 

zapewnienie, by w materiałach edukacyjnych nie utożsamiano przynależności do 

społeczności LGBTI z chorobą. 

 W ramach dawania przykładu – każdy może wykonywać swoje zadania, tak aby 

równość stała się rzeczywistością. 

Niniejsze badanie obejmuje 27 państw członkowskich UE, Wielką Brytanię, Serbię oraz 

Macedonię Północną. Po raz pierwszy zebrano w nim doświadczenia osób interseksualnych i 

młodych osób LGBTI w wieku od 15 do 17 lat. 

Wraz z wynikami głównego badania FRA publikuje rozbudowaną internetową przeglądarkę 

danych, umożliwiającą przefiltrowanie danych według kraju, poszczególnych pytań oraz 

poszczególnych grup wchodzących w skład społeczności LGBTI. 

Dodatkowe informacje 

 

Dalsze informacje można uzyskać, zapoznając się z pakietem dla prasy lub kontaktując się 

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

