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Informacja prasowa FRA 

Wiedeń/Haga, 17 maja 2013 r. 

 

Strach, odosobnienie i dyskryminacja to zjawiska powszechne dla 

europejskiej społeczności LGBT 

Doświadczenia ponad 93 000 osób LGBT z całej Unii Europejskiej 

Według największego ze wszystkich dotychczasowych badań ankietowych UE na temat 

narażenia osób LGBT na przestępstwa z nienawiści i dyskryminacji, przeprowadzonego w 

internecie, wiele lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych (LGBT) nie może na co 

dzień być sobą. Wiele z nich ukrywa swoją tożsamość, żyjąc w odosobnieniu lub nawet w 

strachu. Inne, próbując być sobą, doświadczają dyskryminacji, a nawet przemocy. Agencja 

Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) przeprowadziła badanie ankietowe. Wyniki 

badania uwydatniają konieczność propagowania i ochrony praw podstawowych osób LGBT w 

celu umożliwienia im godnego życia. 

„Każdy powinien mieć możliwość bycia sobą w domu, w pracy, w szkole i w miejscu publicznym, 

jednak często się zdarza, że osoby LGBT najwyraźniej takiej możliwości nie mają. Według ankiety 

FRA strach, odosobnienie i dyskryminacja to zjawiska powszechne dla europejskiej społeczności 

LGBT” – mówi dyrektor FRA, Morten Kjaerum. „Musimy podjąć działania na skalę całej UE, aby 

przełamać bariery, wyeliminować nienawiść i stworzyć społeczeństwo, w którym każdy będzie mógł 

w pełni korzystać z przysługujących mu praw bez względu na swoją orientację seksualną czy 

tożsamość płciową.” 

Niektóre problemy, z jakimi boryka się wiele osób LGBT dotyczą m.in.: 

 Szkoła: 2 na 3 respondentów LGBT ukrywało lub maskowało fakt przynależności do 

grupy LGBT, uczęszczając do szkoły. Co najmniej 60% respondentów osobiście 

doświadczyło negatywnych uwag lub zachowania w szkole spowodowanych ich 

przynależnością do grupy LGBT, natomiast ponad 80% respondentów z każdego państwa 

członkowskiego UE wymienia negatywne uwagi wobec młodzieży LGBT lub przypadki 

jej prześladowania w szkole. Państwa członkowskie muszą zatem zapewnić uczniom 

LGBT poczucie bezpieczeństwa w szkole, która często jest miejscem pierwszych 

negatywnych doświadczeń osób LGBT, zalążkiem uprzedzeń społecznych wobec takich 

osób i ich wykluczenia. Cel ten można realizować między innymi za pomocą kampanii 

informacyjnych skierowanych do nauczycieli i uczniów oraz polityki wymierzonej 

przeciwko homofobicznemu prześladowaniu. 

 Praca: 19% respondentów odczuło dyskryminację w pracy lub w trakcie poszukiwania 

zatrudnienia, mimo że prawo UE zapewnia im ochronę. Fakt ten uwydatnia konieczność podjęcia 

na skalę całej UE działań, które pomogą wyeliminować wiele przeszkód, na jakie natrafiają 

osoby LGBT, usiłując korzystać ze swoich podstawowych praw w codziennym życiu. 

 Strach: 26% osób LGBT biorących udział w badaniu wskazało w ankiecie, że w okresie 

ostatnich pięciu lat doświadczyło napaści lub groźb użycia przemocy. 66% respondentów 

ze wszystkich państw członkowskich UE boi się trzymać za rękę swojego partnera tej 

samej płci w miejscu publicznym. W przypadku gejów i mężczyzn biseksualnych dotyczy 

to 75% respondentów. Dowodzi to konieczności zwrócenia uwagi na ofiary LGBT i 
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zapewnienia im ochrony zarówno na poziomie UE, jak i krajowym, w celu 

wyeliminowania przypadków nękania i przestępstw z nienawiści, będących powodem 

życia w strachu osobòb LGBT. Cel ten można realizować, prowadząc szkolenia dla 

policji, tworząc służby zapewniające ofiarom wsparcie oraz wprowadzając przepisy 

prawa wymierzone przeciwko nawoływaniu do nienawiści i przestępstwom z nienawiści. 

Wyniki ankiety wskazują również, że spośród wszystkich respondentów LGBT najczęściej 

dyskryminacji doświadczają osoby transpłciowe, zwłaszcza w dziedzinie zatrudnienia i w placówkach 

opieki zdrowotnej. Około 30% respondentów przyznało, że w roku poprzedzającym badanie ponad 

trzykrotnie padło ofiarą przemocy lub doświadczyło zagrożenia przemocą. 

Stwierdzono również zbyt niski poziom zgłoszeń dotyczących przypadków dyskryminacji lub 

przestępstw z nienawiści. Sytuacja taka ma miejsce, mimo że 56% respondentów posiada wiedzę na 

temat przepisów prawa wymierzonych przeciwko dyskryminacji ze względu na orientację seksualną 

lub tożsamość płciową. Połowa wszystkich ofiar przemocy i nękania uważa, że policja nie podjęłaby 

żadnych działań. Opinię taką podziela nie tylko grupa LGBT objęta danym badaniem. FRA 

stwierdziło tak niski poziom zgłoszeń również w innych grupach, na przykład wśród członków 

mniejszości etnicznych (zob. sprawozdania FRA dotyczące przestępstw z nienawiści, 2012). 

W badaniu pytano osoby LGBT, czy doświadczyły dyskryminacji, przemocy, obelg lub nawoływania 

do nienawiści z powodu ich orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. Proszono je również o 

wskazanie miejsc, w których takie sytuacje wystąpiły, takich jak szkoła, praca, placówki opieki 

zdrowotnej lub miejsca publiczne. 

Analizę wyników ankiety przedstawiono w dwóch sprawozdaniach. Odegrają one rolę w toczących 

się na poziomie UE i państw członkowskich dyskusjach na temat prawodawstwa i polityk mających 

poprawić sytuację osób LGBT. 

Ze sprawozdaniami można się zapoznać, czytając: 

 wyniki ankiety UE na temat LGBT: w skrócie, zawierające zestawienie podstawowych 

ustaleń z badania i czytelne wykresy. 

 

W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o kontakt mailowy, pisząc na adres: 

media@fra.europa.eu 

lub telefoniczny, dzwoniąc pod numer: +43 1 580 30 642. Zachęcamy do zapoznania się ze stosowną 

informacją dla mediów, broszurą informacyjną i wizualizacją danych online (gdzie można zapoznać 

się z wynikami w podziale na wszystkie państwa członkowskie UE). 

 

Informacje dla wydawców: 

 Ankietę online wypełniło ponad 93 000 osób LGBT w wieku od 18 lat z całej UE i z 

Chorwacji. Informacje na temat sposobu przeprowadzania badania zamieszczono w 

sprawozdaniu technicznym. 

 Wyniki ankiety zostaną przedstawione podczas Międzynarodowego Dnia Walki z Homofobią 

i Transfobią dnia 17 maja 2013 r., na konferencji organizowanej przez rząd Holandii w 

Hadze. 

 FRA prowadzi badania społeczno-prawne w obszarze praw podstawowych osób LGBT od 

2007 r. Z dokładniejszymi informacjami można się zapoznać na stronie internetowej FRA. 

 Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) zapewnia oparte na dowodach 

doradztwo osobom odpowiedzialnym za wyznaczanie kierunków polityki na poziomie UE i 

http://fra.europa.eu/en/press-release/2012/hate-crime-reality-eu-two-new-fra-reports-show
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/eu-lgbt-survey-results-at-a-glance
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/eu-lgbt-survey-results-at-a-glance
mailto:media@fra.europa.eu
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/eu-lgbt-survey-results-at-a-glance?tab=findings-q-and-a
http://fra.europa.eu/en/survey/2012/eu-lgbt-surveyhttp:/fra.europa.eu/en/publication/2013/eu-lgbt-survey-factsheet
http://fra.europa.eu/en/lgbt-survey-results
http://fra.europa.eu/en/survey/2012/eu-lgbt-survey
http://fra.europa.eu/en/theme/lgbt
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krajowym, wnosząc tym samym wkład na rzecz bardziej przemyślanych i lepiej 

ukierunkowanych debat, polityki oraz przepisów w obszarze praw podstawowych. 


