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Frygt, isolation og forskelsbehandling almindeligt udbredt i Europas
LGBT-miljø
Oplevelser blandt over 93 000 LGBT personer fra hele Den Europæiske Union
Den største onlineundersøgelse af hate crime og forskelsbehandling blandt LGBTpersoner, som
EU nogensinde har gennemført, viser, at mange lesbiske, bøsser, biseksuelle og trans
personer(LGBT personer) ikke kan være sig selv i hverdagen. Mange skjuler deres identitet og
lever i isolation eller ligefrem i frygt. Andre oplever forskelsbehandling og endog vold, når de er
åbne omkring deres seksualitet eller kønsidentitet. Undersøgelsen blev gennemført af Den
Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA). Resultaterne understreger
behovet for at fremme og beskytte LGBT personers grundlæggende rettigheder, så de også kan
leve deres liv med værdighed.
"Alle bør føle sig fri til at være sig selv i hjemmet, på arbejdspladsen, i skolen og i offentligheden –
men det er tydeligt, at LGBT personer ofte ikke gør dette. Resultater fra FRA's undersøgelse viser, at
frygt, isolation og forskelsbehandling er almindeligt udbredt i Europas LGBT-miljø," siger FRA's
direktør Morten Kjærum. "Der er brug for en fælles indsats i hele EU for at fjerne hindringerne og
hadet og skabe et samfund, hvor alle kan udøve deres rettigheder fuldt ud, uanset deres seksuelle
orientering eller kønsidentitet."
Nogle af de vanskeligheder, som mange LGBT personer står over for, er bl.a.:






Skole: 2 ud af 3 LGBT-respondenter skjulte i deres skoletid deres seksuelle orientering eller
kønsindentitet.. Mindst 60 % oplevede personligt negative bemærkninger eller negativ adfærd i
skolen, på grund af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet, mens over 80 % i hver EUmedlemsstat husker negative bemærkninger eller mobning af unge LGBTpersoner i skolen.
Medlemsstaterne skal derfor sikre, at LGBT-elever føler sig sikre i skolen, da det er her, de
negative oplevelser, de samfundsmæssige fordomme og udelukkelsen ofte begynder. Dette kunne
omfatte LGBT-oplysningskampagner for lærere og elever og politikker mod homofobisk
mobning.
Arbejde: 19 % af respondenterne følte, at de havde været udsat for forskelsbehandling på
arbejdspladsen eller da de søgte arbejde, trods den retlige beskyttelse i henhold til EUlovgivningen. Dette understreger behovet for en fælles indsats i hele EU for at imødegå de
mange hindringer, som LGBT personer oplever i dagligdagen for at udøve deres grundlæggende
rettigheder.
Frygt: 26 % af de LGBT personer, der besvarede undersøgelsen, var blevet angrebet eller truet
med vold inden for de seneste fem år. 66 % af respondenterne i alle EU-medlemsstater var bange
for at holde en partner af samme køn i hånden på offentlige steder. For mandlige respondenter,
der er bøsser og biseksuelle, var tallet 75 %. Dette viser, at der bør sikres LGBT-ofre
anerkendelse og beskyttelse i hele EU og på nationalt plan for at imødegå chikane og hate crime,
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der resulterer i, at LGBT personer lever i frygt. Dette kunne omfatte politiuddannelse og
støttetilbud til ofre samt love, som forbyder hate speech og hate crime.
Undersøgelsen viser også, at blandt LGBT-respondenterne har frem for alt trans personer følt, at de
personligt har været udsat for forskelsbehandling, navnlig inden for beskæftigelse og sundhedsvæsen.
Omkring 30 % sagde, at de havde været ofre for vold eller trusler om vold mere end tre gange i det år,
der gik forud for undersøgelsen.
Der blev også påvist en omfattende underrapportering af tilfælde af forskelsbehandling og hate crime.
Dette forholder sig sådan til trods for, at 56 % af respondenterne er bekendt med love, som forbyder
forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet. Halvdelene af alle ofre for vold
og chikane følte, at politiet ikke ville gøre noget. Dette mønster er ikke specielt for den undersøgte
LGBT-gruppe. FRA fandt også en sådan underrapportering i andre grupper, f.eks. blandt medlemmer
af etniske minoriteter (se FRA's rapporter om hate crime, 2012).
LGBT personerne blev i undersøgelsen spurgt, om de havde oplevet forskelsbehandling, vold, verbale
overgreb eller hate speech på grund af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet. De blev også
bedt om at identificere, hvor sådanne hændelser fandt sted, f.eks. i skolen, på arbejdspladsen, i
forbindelse med sundhedsbehandling eller på offentlige steder.
Analysen af undersøgelsesresultaterne er indeholdt i to rapporter. De vil indgå i drøftelser i EU og
medlemsstaterne om lovgivning og politikker, som skal forbedre situationen for LGBT personer.
Rapporterne findes via:
 EU LGBT Survey results: at a glance (hvor de vigtigste resultater analyseres ved hjælp af
simple grafer)
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: media@fra.europa.eu
Tlf.: +43 1 580 30 642 og se memo, faktablad og onlinedatavisualisering (hvor resultater for hver EUmedlemsstat kan ses).
Bemærkninger til redaktørerne:
 Over 93 000 LGBT personer på 18 år eller derover fra hele EU og Kroatien deltog i
onlineundersøgelsen. Baggrundsoplysninger om, hvordan undersøgelsen blev gennemført,
findes i den tekniske rapport.
 Undersøgelsesresultaterne præsenteres på den internationale dag mod homofobi og transfobi
den 17. maj 2013 på en konference, som den nederlandske regering er vært for i Haag.
 FRA har siden 2007 udført socio-juridisk forskning inden for LGBT personers
grundlæggende rettigheder. Flere oplysninger findes på FRA's websted.
 Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) yder evidensbaseret
rådgivning til EU og nationale beslutningstagere og bidrager således til mere saglige og bedre
målrettede debatter, politikker og love vedrørende grundlæggende rettigheder.
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