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Strach, izolácia a diskriminácia - bežné javy v komunite LGBT
v Európe
Skúsenosti viac ako 93 000 osôb komunity LGBT z celej Európskej únie
Z najväčšieho prieskumu EÚ týkajúceho sa trestných činov z nenávisti a diskriminácie
v súvislosti s komunitou LGBT, ktorý sa doteraz uskutočnil, vyplýva, že mnohé lesby,
gejovia, bisexuálni a transrodoví ľudia (LGBT) nemôžu byť vo svojom každodennom
živote sami sebou. Mnohí skrývajú svoju identitu a žijú v izolácii alebo dokonca v
strachu. Iní zažívajú diskrimináciu, ba dokonca násilie, keď sú sami sebou. Prieskum
uskutočnila Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA). Výsledky zdôrazňujú
potrebu propagovať a ochraňovať základné práva osôb z komunity LGBT, aby aj oni
mohli žiť svoj život dôstojne.

„Každý by mal pociťovať slobodu byť sám sebou doma, v práci, v škole a na verejnosti – no
je jasné, že osoby z komunity LGBT túto možnosť nemajú. Z výsledkov prieskumu agentúry
FRA vyplýva, že strach, izolácia a diskriminácia sú bežné v komunite LGBT v Európe,“ hovorí
riaditeľ agentúry FRA Morten Kjaerum. „Potrebujeme celoplošnú akciu v rámci EÚ na

prekonanie bariér, odstránenie nenávisti a vytvorenie spoločnosti, v ktorej každý môže v
plnej miere využívať svoje práva, bez ohľadu na to, aká je jeho sexuálna orientácia alebo
rodová identita.“
Toto sú niektoré problémy, ktorým čelia mnohí z komunity LGBT:
•

Školstvo: 2 z 3 respondentov komunity LGBT v škole skrývali, alebo maskovali svoju
príslušnosť k tejto komunite. Najmenej 60 % z nich osobne zažilo negatívne
pripomienky alebo správanie v škole preto, že patrili do komunity LGBT, zatiaľ čo viac
ako 80 % v každom členskom štáte EÚ si spomína na negatívne pripomienky alebo
šikanovanie mládeže komunity LGBT v škole. Členské štáty preto musia zabezpečiť, aby
sa študenti patriaci do komunity LGBT v škole cítili bezpečne, pretože práve škola je
miestom, na ktorom sa často začínajú prvé negatívne skúsenosti, spoločenské
predsudky a vylúčenie príslušníkov komunity LGBT zo spoločnosti. V rámci toho by sa

1

mohli uskutočniť informačné kampane o komunite LGBT pre učiteľov a žiakov, ako aj
opatrenia proti homofóbnemu šikanovaniu.
•

Práca: 19 % respondentov pociťovalo diskrimináciu v práci alebo pri hľadaní práce, a to
aj napriek právnej ochrane podľa zákonov EÚ. Tento fakt zdôrazňuje potrebu
celoplošnej akcie v rámci EÚ na boj proti mnohým prekážkam, ktorým osoby komunity
LGBT čelia pri uplatňovaní svojich základných práv v každodennom živote.

•

Strach: 26 % osôb z komunity LGBT, ktoré odpovedali na prieskum, bolo za posledných
päť rokov napadnutých alebo ohrozovaných násilím. 66 % respondentov vo všetkých
členských štátoch EÚ sa na verejnosti bojí držať sa za ruku s partnerom rovnakého
pohlavia. V prípade gejov a bisexuálnych mužov to je okolo 75 %. Z týchto údajov
vyplýva, že obete z radov komunity LGBT potrebujú uznanie a ochranu v celej EÚ a na
vnútroštátnej úrovni, aby sa eliminovalo obťažovanie a trestné činy z nenávisti, pre
ktoré príslušníci komunity LGBT žijú v strachu. Súčasťou takejto ochrany by mohlo byť
odborné vzdelávanie polície a služby pomoci obetiam, ako aj zákony proti nenávistným
prejavom a trestným činom z nenávisti.

Z prieskumu ďalej vyplýva, že trasrodoví ľudia sú najviac postihnutou skupinou
respondentov komunity LGBT, ktorí osobne pociťujú diskrimináciu najmä v zamestnaní a v
rámci zdravotnej starostlivosti. Zhruba 30 % z nich sa vyjadrilo, že boli obeťami násilia alebo
vyhrážok spojených s násilím viac ako trikrát v roku pred prieskumom.
Ďalej sa zistili vysoké úrovne nedostatočného ohlasovania prípadov diskriminácie a
trestných činov z nenávisti. A to aj napriek tomu, že 56 % respondentov si uvedomuje
existenciu zákonov proti diskriminácii z dôvodu sexuálnej orientácie alebo rodovej identity.
Polovica všetkých obetí násilia a obťažovania mala pocit, že polícia by nič neurobila. Tento
postoj nie je jedinečný len pre skúmanú komunitu LGBT. Agentúra FRA zistila takéto
nedostatočné ohlasovanie aj pri iných skupinách, napríklad medzi členmi etnických menšín
(pozri správy agentúry FRA o trestných činoch z nenávisti, 2012).
Prieskum obsahoval otázky adresované osobám z komunity LGBT o tom, či zažili
diskrimináciu, násilie, slovné napádanie alebo prejavy nenávisti z dôvodu ich sexuálnej
orientácie alebo rodovej identity. Zároveň boli požiadaní, aby identifikovali miesta, na
ktorých sa takéto prípady stali, napríklad v škole, v práci, pri vyhľadaní zdravotnej
starostlivosti, alebo na verejnosti.
Analýzu zistení prieskumu obsahujú dve správy. Budú podkladom pre diskusie v EÚ a v
členských štátoch o legislatíve a politikách na zlepšenie situácie osôb z komunity LGBT.
Ide o tieto dve správy:
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•

Prieskum komunity LGBT v EÚ: Stručný prehľad, v ktorom sú kľúčové zistenia
štruktúrované prostredníctvom jednoduchých grafov.

Ďalšie informácie získate na adrese: media@fra.europa.eu
Tel.: +43 1 580 30 642 a prezrite si súvisiaci obežník pre médiá, informačný prehľad a
dátovú vizualizáciu online (v ktorej sú zobrazené výsledky z každého členského štátu EÚ).
Poznámky pre redaktorov:
•

Viac ako 93 000 osôb z komunity LGBT vo veku 18 a viac rokov, z celej EÚ a z
Chorvátska, vyplnilo prieskum online. Podrobnejšie informácie o tom, ako sa
prieskum uskutočnil, sa nachádzajú v technickej správe.

•

Výsledky prieskumu sa budú prezentovať počas Medzinárodného dňa proti
homofóbii a transfóbii 17. mája 2013, na konferencii pod záštitou holandskej vlády v
Haagu.

•

Agentúra FRA od roku 2007 uskutočňuje sociálno-právny výskum v oblasti
základných práv osôb z komunity LGBT. Ďalšie informácie sa nachádzajú na webovej
lokalite agentúry FRA.

•

Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) poskytuje poradenstvo založené
na dôkazoch orgánom s rozhodovacími právomocami na úrovni EÚ aj na
vnútroštátnej úrovni, čím prispieva k informovanejším a cielenejším debatám,
politikám a zákonom v oblasti základných práv.
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