ΘΥΜΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΟ 47% ΤΩΝ
ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Σχεδόν οι μισοί ομοφυλόφιλοι (ποσοστό 47%) δηλώνουν ότι έχουν
υποστεί προσωπικά διάκριση ή τουλάχιστον λεκτική επίθεση μόνο
και μόνο επειδή ήταν ομοφυλόφιλοι τον τελευταίο χρόνο, δείχνει
πανευρωπαϊκή έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν
με αφορμή την Ημέρα Κατά της Ομοφοβίας (17 Μαΐου).
Διαπιστώνεται επίσης, σύμφωνα με την έρευνα, πως μόλις ένας
στους τρεις τολμά να περπατήσει χέρι-χέρι με τον σύντροφό του,
ποσοστό ακόμη χαμηλότερο για τους άνδρες ομοφυλόφιλους.

Πάνω από το 80% αναφέρουν περιστατικά με λεκτική επίθεση,
εκφοβισμό ή ακόμη και βία στο σχολείο εναντίον παιδιών και
εφήβων που φαίνονταν ομοφυλόφιλοι. Τα δύο τρίτα των
ερωτηθέντων (67%) αναφέρουν πως κρατούσαν κρυφή την σεξουαλική
τους ταυτότητα στο σχολείο μέχρι την ενηλικίωσή τους.
Η έρευνα ξεκίνησε το 2012 για λογαριασμό της Κομισιόν από τον
Eυρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) σε δείγμα
93.079 ατόμων σε όλη την ΕΕ και την Κροατία. Στόχος ήταν η
διερεύνηση του κατά πόσο τα LGBT άτομα -λεσβίες, άνδρες
ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι και άτομα που έχουν κάνει αλλαγή
φύλου- υφίστανται διακρίσεις εξαιτίας του σεξουαλικού τους
προσανατολισμού ή της φυλικής ταυτότητας.
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