Саопштење за медије Агенције за основна права
Беч/Брисел, 14. мај 2020.

Да ли међу ЛГБТИ особама у Европи преовладава нада или
страх?
Све више лезбијски, геј, бисексуално, транссексуално и интерсексуално
(ЛГБТИ) оријентисаних особа отворено говори о себи, али су страх, насиље и
дискриминација и даље високоприсутни; како показују резултати анкете о
искуствима ЛГБТИ особа у Европи које је спровела Агенције за основна
права ЕУ. Ово је до сада највећа анкета о дискриминацији ЛГБТИ особа и
злочинима из мржње против њих у којој је учествовало 140.000 испитаника.
Ови резултати би требало да трасирају политичке мере за додатну заштиту и
промоцију права ЛГБТИ особа.
„Превелики број ЛГБТИ особа и даље живи повучено и у страху од исмевања,
дискриминације, па чак и напада. Иако су поједине земље унапредиле једнакост ЛГБТИ
особа, резултати наше анкете показују да је истински свеукупни напредак премали и да
је много припадника ЛГБТ заједнице и даље рањиво. COVID-19 могао би додатно да
продуби потешкоће које имају на радном месту и са здравственом заштитом. Особе које
осмишљавају политике би требало да ово узму у обзир и да буду активнији у
промовисању пуног поштовања права ЛГБТИ особа“, изјавио је директор Агенције за
основна права Мајкл О’Флехерти.
Poverenica za jednakost, Helena Dali je dodala: „Uprkos važnim koracima u pogledu
jednakosti LGBTI+ ljudi u EU tokom poslednjih godina, LGBTI+ ljudi i dalje prijavljuju visok
nivo diskriminacije. Što je zabrinjavajuće, nedavno smo bili svedoci EU anti-LGBTI incidenata,
poput napada na parade ponosa, usvajanja deklaracija o „zoni bez LGBTI ideologije",
novčanih kazni za LGBT oglase i drugo. Svi u Evropskoj uniji trebali bi da se osećaju sigurno
i slobodno da budu ono što jesu."
Извештај под називом „Дуг пут до једнакости ЛГБТИ особа“ пружа осврт на то како око
140.000 ЛГБТИ особа у Европској унији, Уједињеном Краљевству, Србији и Северној
Македонији доживљава своја људска права. Извештај такође истиче промене у односу
на прву ЛГБТ анкету коју је Агенција за основна права спровела 2012. године.
Поређење ове две анкете открива да је свеукупни напредак за ових седам година мали.
Просеци у ЕУ заклањају важне разлике међу земљама. У некима од њих, преко
70% ЛГБТИ испитаника изјављује да је друштво толерантније, док у другим, и до 68%
изјављује да то није случај.
Кључни резултати анкете обухватају следеће ставке:







Отвореност: 6 од 10 особа избегава да се у јавности држи за руке са партнером.
Узнемиравање: 2 од 5 испитаника наводи да су бiли узнемиравани у години која
претходи анкети.
Напади: 1 од 5 транссексуалних и интерсексуалних особа било је физички или
сексуално нападнуто; то је двоструко више од других ЛГБТИ група.
Дискриминација: 1 од 5 особа осећа дискриминацију на радном месту, док се 1 од
3 особе осећа дискриминисано приликом изласка у ресторан, кафе или дружења.
Школовање: 1 од 2 ЛГБТИ ученика каже да неко од њихових другова или
наставника подржава ЛГБТИ особе.
Економска ситуација: 1 од 3 ЛГБТИ особе каже да има потешкоћа у састављању
краја са крајем. Ситуација је гора код интерсексуалних и транссексуалних особа (око
1 од 2).
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Ови подаци ће се користити за израду Стратегије једнакости ЛГБТИ особа коју би
Европска комисија требало да усвоји ове године. Агенција за основна права позива ЕУ
и њене државе чланице да уведу мере које штите права ЛГБТИ особа и које обухватају
следеће:










Злочин из мржње – створите културу нулте толеранције према узнемиравању и
насиљу над ЛГБТИ заједницом да би ЛГБТИ особе могле да се крећу слободно и без
страха. Уложите у обуку како би полиција могла да препозна, евидентира и
адекватно истражи злочине из мржње према ЛГБТИ особама да би се жртве осећале
безбедно да пријаве нападе и буду сигурне да ће имати једнакост у опхођењу.
Пријављивање – омогућите жртвама лакши начин за пријаву злочина и
дискриминације путем алатки за пријављивање на интернету, оснивања органа за
везу са заједницом и обуком полиције. Телима за једнакост доделите одговарајуће
ресурсе како би ефикасно могла да пруже подршку жртвама дискриминације.
Дискриминација – усвојите Уредбу о једнаком третману да би заштита од
дискриминације била шира од оне приликом запошљавања. Реализујте свеобухватне
државне акционе планове за промоцију поштовања права ЛГБТИ особа у свим
сферама живота.
Школовање – створите безбедно окружење за младе ЛГБТИ особе у школи које ће
им пружати подршку. Помозите школама и наставницима да поделе искуства, спрече
вршњачко насиље над ЛГБТИ ученицима и да се побрину да наставни материјал не
изједначава ЛГБТИ оријентацију са болешћу.
Давање примера – свако може да пружи свој допринос како би једнакост постала
стварност.

Овом анкетом обухваћено је 27 држава чланица ЕУ, УК, Србија и Северна Македонија.
Први пут су обухваћена искуства интерсексуалних особа и младих ЛГБТИ особа узраста
од 15 до 17 година.
Уз главне резултате анкете, Агенција за основна права објављује исцрпну алатку за
истраживање података на интернету која омогућава филтрирање података по земљи,
питању из анкете и Л, Г, Б, Т и И групи.
Више информација
За више информација погледајте пакет
media@fra.europa.eu / Тел: +43 1 580 30 653
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