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Prevláda nádej alebo strach u LGBTI osôb v Európe?
Z výsledkov prieskumu Agentúry EÚ pre základné práva o skúsenostiach LGBTI
osôb v Európe vyplýva, že v súčasnosti sa viac lesieb, homosexuálov, bisexuálnych,
transrodových a intersexuálnych osôb (LGBTI) otvorene priznáva k svojej
orientácii, avšak vysoká úroveň obáv, násilia a diskriminácie stále pretrváva. Na
doposiaľ najväčšom prieskume o trestných činoch z nenávisti a o diskriminácii
LGBTI osôb sa zúčastnilo 140 000 respondentov. Zistenia by mali slúžiť na
podnietenie zavádzania politických opatrení na ďalšiu ochranu a presadzovanie
práv LGBTI osôb.
„Príliš veľa LGBTI osôb stále žije v tieni a títo ľudia sa obávajú, že budú zosmiešňovaní,
diskriminovaní alebo dokonca napádaní. Aj keď niektoré krajiny dosiahli pokrok v oblasti
rovnosti LGBTI osôb, z výsledkov nášho prieskumu vyplýva, že celkove sa dosiahol príliš malý
pokrok a mnohé LGBTI osoby sú stále zraniteľné. Ich ťažkosti v oblasti zamestnania
a zdravotnej starostlivosti sa v dôsledku nákazy COVID-19 môžu zhoršiť. Tvorcovia politík by
sa mali zaoberať rešpektovaním práv LGBTI osôb v plnom rozsahu a aktívnejšie presadzovať
ich práva,“ hovorí riaditeľ agentúry FRA Michael O’Flaherty.
Komisárka pre rovnosť, Helena Dalli dodala: „Napriek pokroku, ktorý sa podarilo posledných
rokoch dosiahnuť, pokiaľ ide o rovnosť osôb LGBTI+ v EÚ, tieto osoby stále čelia vysokej
miere diskriminácie. Znepokojujúcejšia je skutočnosť, že sme v EÚ boli nedávno svedkami
prípadov útokov proti osobám LGBTI, napríklad útokov na tzv. dúhové pochody, prijatia
vyhlásení o zónach bez osôb LGBTI, pokút za reklamu tolerantnú k osobám LGBTI a iných.
Každý v Európskej únii by sa mal cítiť bezpečne a slobodne, keď je sám sebou.“
Správa „A long way to go for LGBTI equality’ (Ešte je dlhá cesta pred nami k dosiahnutiu
rovnosti LGBTI osôb) sa zaoberá tým, aké skúsenosti so svojimi ľudskými právami má
približne 140 000 LGBTI osôb v Európskej únii, Spojenom kráľovstve, Srbsku a Severnom
Macedónsku. Poukazuje sa v nej tiež na zmeny od prvého prieskumu agentúry FRA
týkajúceho sa LGBT, ktorý sa uskutočnil v roku 2012.
Z porovnania týchto dvoch prieskumov vyplýva, že počas siedmich rokov sa dosiahol len malý
pokrok. Priemery EÚ maskujú významné rozdiely medzi krajinami. V niektorých krajinách
viac než 70 % respondentov z radov LGBTI osôb tvrdí, že spoločnosť je tolerantnejšia, zatiaľ
čo v iných až 68 % respondentov tvrdí, že je menej tolerantná.
Hlavné zistenia z prieskumu:







Otvorenosť: 6 osôb z desiatich sa vyhýba tomu, aby sa držali za ruky na verejnosti so
svojimi partnermi.
Obťažovanie: 2 z piatich respondentov tvrdia, že boli obťažovaní v roku pred
prieskumom.
Útoky: 1 z piatich transrodových a intersexuálnych osôb bola fyzicky alebo sexuálne
napadnutá, čo je dvojnásobok oproti iným LGBTI skupinám.
Diskriminácia: 1 z piatich osôb sa cíti diskriminovaná v zamestnaní a viac než 1 osoba
z troch sa cíti diskriminovaná, keď ide von jesť, piť alebo medzi ľudí.
Vzdelávanie 1 z dvoch LGBTI študentov tvrdí, že niekto spomedzi jeho rovesníkov alebo
učiteľov podporoval LGBTI osoby.
Ekonomická situácia: 1 z troch LGBTI osôb tvrdí, že má problémy vyjsť s peniazmi.
Situácia je horšia v prípade intersexuálnych a transrodových osôb (približne 1 osoba
z dvoch).
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Tieto dôkazy budú slúžiť na podporu stratégie Európskej komisie pre rovnosť LGBTI osôb,
ktorá sa má pripraviť tento rok. Agentúra FRA vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zaviedli
opatrenia na ochranu práv LGBTI osôb, ktoré zahŕňajú:









Trestné činy z nenávisti – budovanie kultúry nulovej tolerancie voči násiliu
a obťažovaniu LGBTI komunity, aby LGBTI osoby mohli slobodne a bez strachu využívať
svoje právo na voľný pohyb. Investovanie do odbornej prípravy s cieľom zabezpečiť, aby
polícia vedela rozpoznať, zaznamenať a riadne vyšetriť trestné činy z nenávisti voči LGBTI
osobám, aby obete nemali obavy oznámiť útoky a aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako.
Podávanie správ – uľahčiť obetiam podávanie správ o trestných činoch a diskriminácii
prostredníctvom online nástrojov na podávanie správ, spolupráce s komunitami
a odbornej prípravy polície. Poskytovať orgánom pre rodovú rovnosť primerané zdroje,
aby mohli účinne podporovať obete diskriminácie.
Diskriminácia – prijať smernicu o rovnakom zaobchádzaní s cieľom rozšíriť ochranu pred
diskrimináciou nad rámec zamestnania. Realizovať komplexné vnútroštátne akčné plány
na podporu dodržiavania práv LGBTI osôb vo všetkých oblastiach života.
Vzdelávanie – vytvoriť bezpečné a priaznivé prostredie pre mladé LGBTI osoby v škole.
Pomôcť školám a učiteľom vymieňať si skúsenosti, bojovať proti šikanovaniu LGBTI
študentov a zabezpečiť, aby sa vo vzdelávacích materiáloch fakt, že osoba je LGBTI,
nespájal s ochorením.
Ísť príkladom – každý môže prispieť k tomu, aby sa rovnosť stala skutočnosťou.

Na tomto prieskume sa zúčastňuje 27 členských štátov EÚ, Spojené kráľovstvo, Srbsko
a Severné Macedónsko. Po prvýkrát sú zahrnuté skúsenosti intersexuálnych osôb a mladých
LGBTI osôb vo veku od 15 do 17 rokov.
Agentúra FRA spolu s hlavnými výsledkami prieskumu uverejňuje rozsiahly online vyhľadávač
údajov, ktorý umožňuje filtrovať údaje podľa krajín, podľa otázky v prieskume a podľa
skupiny L, G, B, T alebo I.
Viac informácií
Ďalšie informácie nájdete v tlačovom balíku
media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 653

alebo sa na nás môžete obrátiť na
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