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Az LMBTIQ-emberek elleni gyűlölet-bűncselekmények számának 
növekedése Európa-szerte a közelmúltbeli szlovákiai homofób gyilkosság 
fényében 
Az Európai Parlament 2022. október 20-i állásfoglalása az LMBTIQ+-személyek elleni, 
Európa-szerte növekvő számú gyűlölet-bűncselekményekről, a Szlovákiában homofób 
indíttatásból elkövetett közelmúltbeli gyilkosság fényében (2022/2894(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára (a továbbiakban: a Charta),

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkére,

– tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményre, 
valamint az Emberi Jogok Európai Bíróságának kapcsolódó ítélkezési gyakorlatára,

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

– tekintettel a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére 
vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat 
felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre1 (az áldozatok jogairól szóló irányelv),

– tekintettel az értékelésről szóló bizottsági szolgálati munkadokumentumban 
(SWD(2022)0180)2 és annak 2022. június 28-i vezetői összefoglalójában3 foglalt, az 
áldozatok jogairól szóló irányelv végrehajtásának értékelésére,

– tekintettel a Bizottság „Egyenlőségközpontú Unió: az LMBTIQ-személyek 
egyenlőségéről szóló stratégia (2020–2025)” című, 2020. november 12-i közleményére 
(COM(2020)0698),

– tekintettel az „Inkluzívabb és védelmezőbb Európa: az uniós bűncselekmények 
listájának kibővítése a gyűlöletbeszéddel és a gyűlölet-bűncselekményekkel” című, 

1 HL L 315., 2012.11.14., 57. o.
2 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/law/swd_2022_179_evaluation_rep_en.pdf 
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2021. december 9-én előterjesztett bizottsági közleményre és annak megfelelő 
mellékletére (COM(2021)0777),

– tekintettel az LMBT-személyekkel kapcsolatos, az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 
(FRA) által 2019-ben indított uniós felmérés eredményeire,

– tekintettel a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós 
mechanizmus létrehozásáról szóló, 2020. október 7-i állásfoglalására1,

– tekintettel az Uniónak az LMBTIQ-szabadság zónájává való nyilvánításáról szóló, 
2021. március 11-i állásfoglalására2,

– tekintettel az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának a tagállamokhoz intézett, a 
gyűlöletbeszéd elleni küzdelemről szóló, 2022. május 20-i ajánlására 
(CM/Rec(2022)16)3,

– tekintettel az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának a szexuális irányultságon vagy 
nemi identitáson alapuló megkülönböztetés elleni küzdelemre irányuló intézkedésekről 
szóló, a tagállamokhoz intézett, 2010. március 31-i ajánlására (CM/Rec(2010)5)4 és a 
végrehajtásról szóló 2020. évi jelentésére5,

– tekintettel a Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottságnak (ECRI) a 
gyűlöletbeszéd elleni küzdelemről szóló 15. számú általános politikai ajánlására6,

– tekintettel az ECRI Szlovák Köztársaságról szóló országjelentésére7,

– tekintettel az Európa Tanács emberi jogi biztosának „Pride vs. indignity: a 
homofóbiával és a transzfóbiával kapcsolatos politikai manipuláció Európában” című 
jelentésére8,

– tekintettel az Európa Tanács emberi jogi biztosának a 2015. június 15. és 19. között a 
Szlovák Köztársaságban tett látogatását követő jelentésére,

– tekintettel a Bizottság 2022. évi jogállamisági jelentésére,

1 HL C 395., 2021.9.29., 2. o.
2 HL C 474., 2021.11.24., 140. o.
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4 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805cf40a 
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6 https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-15-on-combating-hate-
speech/16808b5b01 

7 https://rm.coe.int/ecri-6th-report-on-the-slovak-republic/1680a0a088 
8 https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/pride-vs-indignity-political-manipulation-
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– tekintettel az Uniós Belső Politikák Főigazgatóságának 2022. május 20-i, „Jogoldali 
szélsőségesség az EU-ban” című tanulmányára1,

– tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel 2022. október 12-én, szerdán, Szlovákiában, Pozsony központjában egy 
szélsőjobboldali radikalizálódott fegyveres a fehérek felsőbbrendűségét hirdető 
terroristák biztatására brutálisan meggyilkolt két fiatalt, Matúš Horváth-ot és Juraj 
Vankulič-ot, egy másik személyt pedig megsebesített; mivel a lövöldözésre a jól ismert 
Tepláreň meleg bár előtt került sor, amely egyike a városban található alig néhány 
LMBTIQ+ helynek; mivel a lövöldözés szándékos és tervezett támadás volt, amely 
kifejezetten az LMBTIQ+ közösség ellen irányult, és célja, hogy más személyeket, 
köztük magas rangú tisztviselőket is meggyilkoljon; mivel a szlovák rendőrség 
terrortámadásnak minősítette a cselekményt, és a nyomozás még folyamatban van; 
mivel amennyiben a terrortámadás minősítés megerősítést nyer, ez lenne az első 
terrortámadás az LMBTIQ+ közösség ellen az EU-ban;

B. mivel a gyilkos, aki egy 19 éves pozsonyi radikalizálódott diák volt, a támadást 
követően órákon keresztül menekülésben volt; mivel a különböző közösségimédia-
csatornákon keresztül aktívan kommunikált az incidensről a lövöldözés előtt, alatt és 
után; mivel közösségimédia-fiókján néhány órával a lövöldözés előtt egy zsidó- és 
LMBTIQ+-ellenes kiáltvány jelent meg; mivel ugyanez a fiók az állítólagos gyilkost 
mutatja a Tepláreň bár előtt 2022. augusztus közepén; mivel a fióktulajdonos fél órával 
a gyilkosságok után a „gyűlöletgyilkosság”, „melegbár” és „nem bántam meg” szavakat 
posztolta a Twitteren; mivel a fiók röviddel éjfél előtt a következőket tette közzé: 
„viszlát, találkozunk a másik oldalon”; mivel a radikalizálódott 19 éves diák olyan 
fényképeken jelent meg, amelyek összekapcsolják őt a nemzetközi feminista-ellenes és 
nőgyűlölő „incel” ideológiával és mozgalmakkal;

C. mivel Szlovákiában az LMBTIQ+ közösség gyűlöletkeltő retorikával és erőszakkal 
szembesül, melynek hajtóereje többek között számos szlovák politikus; mivel az 
LMBTIQ+ közösség elleni szóbeli és fizikai támadások gyakran széles körben 
elterjedtek Szlovákiában, ami megakadályozza őket abban, hogy biztonságban és a 
társadalom által elfogadva érezzék magukat; mivel a tragikus eseményt követően a 
gyilkosságokat helyeslő és azokat kigúnyoló gyűlöletkeltő megjegyzések jelentek meg a 
közösségi médiában;

D. mivel Szlovákiában az LMBTIQ+-közösséggel szembeni gyűlölet, intolerancia és 
megfélemlítés légkörét nemcsak szélsőjobboldali és szélsőséges mozgalmak táplálják, 
hanem az egyház és a politikai elit képviselői is, akik nyilatkozataikban gyakran 
szorgalmaznak az LMBTIQ+-személyekre vonatkozó további korlátozásokat; mivel 
2014 júniusában a Nemzeti Tanács módosította az ország alkotmányát, hogy 
kifejezetten megfossza az azonos nemű párokat a házasságkötéshez való jogtól és az 
abból következő jogi védelemtől; mivel 2015 februárjában az LMBTIQ+-ellenes 
népszavazásra került sor, miután a konzervatív, egyház által támogatott Szövetség a 
családokért csoport 400 000 aláírást gyűjtött össze az LMBTIQ±személyekkel szembeni 
szigorúbb jogszabályok megszavazása érdekében; mivel 2022 májusában a hatalmon 

1 Tanulmány – „Jobboldali szélsőségek az EU-ban”, Európai Parlament, Uniós Belső 
Politikák Főigazgatósága, C. Tematikus Főosztály – Állampolgári Jogi és 
Alkotmányügyi Tematikus Főosztály, 2022. május 20.



lévő koalíciós párt egyik tagja törvényjavaslatot terjesztett elő, amelynek célja a 
szivárványzászló állami tulajdonú és középületekből való betiltása; mivel 
szeptemberben a parlamenti képviselők egy másik jogalkotási javaslatot terjesztettek elő 
azzal a céllal, hogy betiltsák a queer közösség iskolákban, reklámokban és televízióban 
való bármifajta említését; mivel a szlovák iskolákban nincs kötelező, az életkornak 
megfelelő általános, kapcsolatokkal foglalkozó, illteve szexuális nevelés;

E. mivel 2022. október 14-én, pénteken számos ember – köztük a szlovák elnök és a 
miniszterelnök – gyűlt össze egy felvonuláson Pozsonyban, hogy elítéljék az LMBTIQ+ 
személyek elleni gyűlöletet; mivel hasonló eseményeket szerveztek az ország egész 
területén és számos más tagállamban is, hogy kampányoljanak az LMBTIQ+ közösség 
jogaiért Szlovákiában; mivel a szlovák elnök megismételte régóta hangoztatott 
felhívását a politikusokhoz, hogy ne terjesszenek gyűlöletet; mivel az elnöki palota első 
alkalommal tűzte ki a szlovák és az európai zászló mellett szivárványos zászlót, 
valamint a Parlament hivatala a gyilkosság áldozatairól való megemlékezésként 
kivilágította a pozsonyi várat;

F. mivel az előítéleten alapuló bűncselekmények azaz a gyűlölet-bűncselekmények 
nemcsak a megcélzott egyéneket érintik, hanem a közösségeket és a társadalom egészét 
is; mivel a tagállamoknak pozitív kötelezettsége, hogy biztosítsák az emberi 
méltósághoz, a sérthetetlenséghez, a kínzás és az embertelen vagy megalázó bánásmód 
vagy büntetés tilalmához való jog védelmét és gyakorlati érvényesítését;

G. mivel egyre inkább normalizálódik az LMBTIQ+-személyekkel szembeni, előítéleteken 
alapuló kirekesztő és megbélyegző retorika, ami további erőszakhoz és 
dehumanizációhoz vezet, valamint ahhoz, hogy az elkövetők sem bűntudatot, sem 
gátlást nem éreznek;

H. mivel a 2019. évi II. uniós LMBTI-felmérés lehangoló képet mutatott az EU-ban az 
LMBTIQ+ személyek hátrányos megkülönböztetése tekintetében, és a 2012-es első 
LMBTI-felmérés óta eltelt években kevés előrelépés történt; mivel 2012-höz képest 
2019-ben már csökkent azon személyek száma, akik a rendőrséget a leggyakoribb, 
gyűlöleten alapuló fizikai vagy szexuális támadásokról értesítették; mivel a Szlovák 
Köztársaságban tízből egy válaszadó arról számolt be, hgoy gyűlölet által motivált 
támadást szenvedett el; mivel a Szlovák Köztársaságról szóló 2020. évi 
országjelentésében az ECRI kijelentette, hogy a tanulmányok szerint a Szlovák 
Köztársaság lakosságának mintegy 1–8%-a LMBTI személy; mivel az ECRI elismerte a 
politika szerepét az LMBTIQ+-ellenes retorika megerősödésében, nevezetesen az 
LMBTIQ+-ellenes kampányok, az azonos neműek közötti házasságot megakadályozó 
alkotmánymódosítás és az LMBTIQ+-személyekkel szembeni nyílt 
megkülönböztetésen alapuló egyéb politikai kezdeményezések révén; mivel az ECRI 
sajnálattal vette tudomásul az elmúlt évek negatív dinamikáját, amely az LMBTIQ+ 
személyek egyenlősége terén elért korlátozott előrehaladással járt együtt;

I. mivel az Emberi Jogok Európai Bírósága számos közelmúltbeli ítéletet hozott az 
LMBTIQ+ személyek elleni gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos ügyekben: a 
Stoyanova kontra Bulgária ügy, amely egy 26 éves meleg személy nyilvános parkban 
történt meggyilkolásával kapcsolatos, és amelynek értelmében Bulgáriának meg kell 
reformálnia büntető törvénykönyvét annak elismerése érdekében, hogy az ilyen (vélt 
vagy tényleges szexuális irányultságon alapuló) erőszakos bűncselekmények 



„súlyosnak” minősüljenek1; a Sabalić kontra Horvátország ügy, amely egy leszbikus nő 
elleni gyűlölet-bűncselekménnyel kapcsolatos, amely megállapítja, hogy amennyiben a 
hatóságok nem foglalnak határozott álláspontot, úgy az előítéletek által motivált 
incidenseket közömbösséggel kezelik, ami a gyűlölet-bűncselekmények hivatalos 
tolerálásával vagy akár elfogadásával egyenértékű2; valamint a Beizaras és Levickas 
kontra Litvánia ügy, amely elismeri, hogy az állam tevőleges kötelezettsége az 
interneten közzétett, gyűlöletre és erőszakra való uszításnak minősülő homofób 
hozzászólások kivizsgálása3;

J. mivel 2022-ben az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága ajánlást fogadott el a 
gyűlöletbeszéd elleni küzdelemről, és jelenleg 2023-ra ajánlást készít a gyűlölet-
bűncselekmények elleni küzdelemre vonatkozóan; mivel az Európa Tanács Miniszteri 
Bizottsága 2010-ben mérföldkőnek számító ajánlást fogadott el a tagállamok számára a 
szexuális irányultságon és a nemi identitáson alapuló megkülönböztetés elleni 
küzdelemre irányuló intézkedésekről;

K. mivel 2021-ben az Európa Tanács emberi jogi biztosa figyelmeztetett az LMBTIQ+ 
kisebbségek bűnbakként való felhasználására, amely az úgynevezett „hagyományos 
értékek” védelmezőjeként fellépő ultrakonzervatív és nacionalista politikusok által 
alkalmazott taktika annak érdekében, hogy megerősítsék bázisukat és fokozzák 
befolyásukat, illetve hogy hatalmon maradjanak; mivel ez komoly aggályokat vet fel 
azzal kapcsolatban, hogy a politikusok az esetleges politikai haszonért cserébe 
legitimmé teszik a gyűlöletet; mivel az emberi jogi biztos szerint az LMBTIQ+ 
személyek bűnbakként való felhasználása  az EU alapvető értékeit képező emberi jogok 
és jogállamiság elleni széles körű fellépés és támadást jelenti;

L. mivel az Európai Bizottság 2022 júliusában közzétett 2022. évi jogállamisági 
jelentésében továbbra is aggodalmának ad hangot a civil társadalmi szervezeteknek a 
nemek közötti egyenlőséggel és az LMBTIQ+-személyek jogaival kapcsolatos 
tevékenységeinek finanszírozása és az ezeken a területeken tevékenykedő emberijog-
védők elleni szóbeli támadások, valamint az állami támogatási rendszereken keresztül 
folyósított, az e kérdésekkel foglalkozó szervezeteket továbbra is kizáró finanszírozás 
miatt;

M. mivel az áldozatok jogairól szóló irányelv előírja, hogy a gyűlölet-bűncselekmények 
áldozatai számára egyéni értékelést kell biztosítani, és az értékelésben meg kell 
határozni a konkrét védelmi és támogatási igényeket, például szexuális irányultságuk, 
nemi identitásuk vagy önkifejezésük tekintetében, és a gyűlölet-bűncselekmények 
áldozatait különösen kiszolgáltatott áldozatokként kell azonosítani;

N. mivel 2021 decemberében a Bizottság tanácsi határozatra irányuló javaslatot tett közzé 
a gyűlöletbeszédnek és a gyűlölet-bűncselekményeknek az EUMSZ 83. cikkének (1) 
bekezdésében kodifikált uniós bűncselekmények listájába való felvételéről, amely a 
Tanácsban egyhangúságot ír elő; mivel Magyarország, Lengyelország és Csehország 
még mindig nem támogatja ezt a határozatot;

1 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217701, 79.
2 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207360, 95.
3 https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-200344, 129.
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O. mivel 2020-ban az ENSZ szexuális irányultsággal és nemi identitással foglalkozó 
független szakértője a világjárvány összefüggésében megállapította, hogy „az LMBT-
személyek elleni erőszakra uszító gyűlöletbeszéd egyre gyakoribb”, és sürgette az 
államokat, hogy védjék meg az LMBTIQ+-személyeket az erőszaktól és a 
megkülönböztetéstől, és állítsák bíróság elé az elkövetőket1; mivel 2019-ben az ENSZ 
gyűlöletbeszédre vonatkozó stratégiája és cselekvési terve a gyűlöletbeszédet 
fenyegetésként azonosítja a demokratikus értékekre, a társadalmi stabilitásra és a békére 
nézve2;

1. a lehető leghatározottabban elítéli az LMBTIQ+-közösség elleni gyáva 
terrorcselekményt, valamint Matúš Horváth és Juraj Vankulič szlovákiai 
meggyilkolását; sajnálatosnak tartja ezt az ideológiai indíttatású szélsőjobboldali 
támadást; őszinte részvétét fejezi ki az áldozatok családtagjainak;

2. elismerését fejezi ki amiatt, hogy a szlovák civil társadalom és polgárok azonnali, 
tömeges és pozitív választ adtak a gyilkosságokra, amint azt az országon belüli és 
külföldi felvonulások is kifejezésre juttatták, és szolidaritást vállal az országban élő 
LMBTIQ+-közösséggel;

3. határozottan elítéli a nemi hovatartozásuk, szexuális irányultságuk, nemi identitásuk 
vagy önkifejezésük, valamint nemi jellemzőik alapján egyes személyek ellen fizikai 
vagy szóbeli támadás formájában Szlovákiában és az EU-ban megjelenő gyűlölet és 
erőszak minden formáját; emlékeztet arra, hogy társadalmainkban nincs helye az 
LMBTIQ+-személyek gyűlöletének, a rasszizmusnak és a megkülönböztetésnek; kéri a 
Bizottságot, az Európai Tanácsot és a Tanácsot, hogy határozottan és eltökélten álljon ki 
a gyűlölet, az erőszak és az igazságtalanság ellen Európában;

4. felhívja a szlovák kormányt és a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsát, hogy az 
LMBTIQ+-közösséggel szoros együttműködésben tanúsítsanak valódi elkötelezettséget 
az LMBTIQ+-személyeknek a gyűlölet-bűncselekmények és a homofóbia valamennyi 
formájával szembeni védelme terén történő érdemi előrelépés iránt, és foglaljanak 
határozottan állást az LMBTIQ+-személyek emberi jogainak megsértésével szemben;

5. sürgeti a szlovák hatóságokat, hogy hatékonyan lépjenek fel az LMBTIQ+-személyek 
elleni dezinformációs kampányok ellen, ösztönözzék a médiát az LMBTIQ+-
személyekről, valamint a szexuális irányultsággal, a nemi identitással vagy 
önkifejezéssel és a nemi jellemzőkkel kapcsolatos kérdésekről szóló tényszerű, objektív 
és professzionális tudósításokra, és hogy vizsgálják ki a Szlovákiában élő LMBTIQ+-
közösség tagjaival szembeni gyűlölet-bűncselekményeket és gyűlöletbeszédet;

6. komoly aggodalmának ad hangot amiatt, hogy Szlovákiában gyakran alkalmaznak sértő, 
agresszív és homofób nyelvezetet az LMBTIQ+-közösséggel szemben, többek között a 
Szlovák Köztársaság kormányának és Nemzeti Tanácsának korábbi és jelenlegi tagjai és 
egy korábbi miniszterelnök is; felszólít a szlovákiai társadalom további polarizációjának 
megfékezésére és a szélsőjobboldali szélsőséges erőkkel való együttműködés 
valamennyi formájának elutasítására;

1 https://www.ohchr.org/en/statements/2020/10/statement-victor-madrigal-borloz-un-
independent-expert-protection-against

2 https://www.un.org/en/genocideprevention/hate-speech-strategy.shtml
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7. felhívja a szlovák kormányt és a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsát, hogy a Charta 
alapján biztosítsanak egyenlő jogokat a Szlovákiában élő LMBTIQ+-személyeknek, 
garantálva valamennyi jog – különösen a magánélet és a családi élet – tiszteletben 
tartását, ide értve az azonos nemű párok jogi elismerését is; felszólít a nemek jogi 
elismerésének reformjáról szóló, a nemzetközi és európai normákat tiszteletben tartó, 
folyamatban lévő tárgyalások lezárására, és felszólít annak gyors elfogadására;

8. mélységes aggodalmának ad hangot amiatt, hogy Szlovákiában a szivárványcsaládokat 
és különösen gyermekeiket hátrányos megkülönböztetés éri, és szüleik vagy partnereik 
szexuális irányultsága, nemi identitása vagy önkifejezése, illetve nemi jellemzői miatt 
megfosztják őket az alapvető emberi jogoktól; felhívja a kormányt, hogy számolja fel 
ezt a megkülönböztetést, és szüntesse meg azokat az akadályokat, amelyekkel az 
LMBTIQ+-személyek szembesülnek az EU-n belüli szabad mozgáshoz való alapvető 
jog gyakorlása során; sürgeti a kormányt, hogy tartsa tiszteletben a nemzetközi és az 
európai jog szerinti kötelezettségeit, és mindenki számára garantálja az alapvető 
jogokat;

9. tudomásul veszi a Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság Szlovák 
Köztársaságról szóló országjelentését; emlékeztet arra, hogy a Rasszizmus és 
Intolerancia Elleni Európai Bizottság számos ajánlást fogalmazott meg a szlovák 
hatóságok számára, például az LMBTI-személyekre vonatkozó cselekvési terv 
kidolgozását és végrehajtását a civil társadalommal szoros együttműködésben, a 
rasszizmus, a homofóbia és a – különösen gyűlöletbeszéd formájában megnyilvánuló – 
transzfóbia megelőzését és leküzdését célzó új cselekvési terv elfogadását, annak 
biztosítását, hogy az internetszolgáltatók és a közösségi hálózatok üzemeltetői gyorsan 
és szisztematikusan eltávolítsák a gyűlöletbeszédet rendszereikből, és továbbítsák a 
bizonyítékokat az igazságügyi hatóságoknak, valamint vizsgálják felül a büntető 
törvénykönyvet annak biztosítása érdekében, hogy a rasszista, homofób vagy transzfób 
indítékok „súlyosbító körülménynek” számítsanak minden szokásos bűncselekmény 
esetében; teljes mértékben támogatja a Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai 
Bizottság ajánlásait, és felszólítja a szlovák hatóságokat, hogy haladéktalanul hajtsák 
végre az intézkedéseket;

10. mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy egyes tagállamokban az LMBTIQ+-ellenes 
csoportok, különösen szélsőjobboldali szélsőséges csoportok büntetlenséget élveznek, 
és hangsúlyozza, hogy ez a büntetlenségérzet az egyik oka annak, hogy egyes 
szélsőjobboldali szervezetek erőszakos fellépései riasztó mértékben növekednek, és 
hogy nő a kisebbségek, köztük az LMBTIQ+-közösség elleni fenyegetések száma;

11. mélységes aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy Európában és máshol a fiatalabb 
generációkat egyre kevésbé érdekli a fasizmus története, többek között az LMBTIQ+-
személyekkel, az etnikai kisebbségekkel és a zsidó népességgel szembeni beépített 
gyűlölet és megkülönböztetés; hangsúlyozza, hogy a történelem ismerete az egyik 
előfeltétele annak, hogy a jövőben megelőzzük az említett bűncselekmények 
megismétlődését, és fontos szerepet játszik az ifjabb nemzedékek felnevelésében; 
hangsúlyozza, hogy a történelemtantervekben nagyobb teret kell hagyni a különböző 
ideológiák – többek között a fasizmus –, azok formája és eredete, valamint jelenkori 
következményei és maradványai objektív és tényszerű tanításának;

12. hangsúlyozza, hogy a gyűlöletbeszéd és a gyűlölet-bűncselekmények Unió-szerte széles 
körben elterjedtek, és az elmúlt években egyre gyakoribbá váltak; hangsúlyozza, hogy a 



közéleti személyiségek, különösen a politikusok részéről megnyilvánuló 
gyűlöletbeszédet az ilyen cselekményeket elkövető személyek a gyűlölet 
legitimálásának tekintik; úgy véli, hogy kezelni kell ezeket a gyűlöletre uszító, a 
gyűlöletet terjesztő vagy népszerűsítő kifejezési formákat, melyek ellentétesek a 
demokratikus és plurális társadalom elveivel; aggodalmát fejezi ki az LMBTIQ+-ellenes 
retorika egyre gyakoribbá válása miatt, amely a szélsőjobboldali, az alternatív 
jobboldali és az ultrakonzervatív pártoktól ered; felhívja a hatóságokat és különösen a 
helyi hatóságokat, hogy segítsenek megállítani az ezeket és más típusú támadásokat 
övező intolerancia árját;

13. úgy véli, hogy az EU-nak kampányokat kell indítania az LMBTIQ+-ellenes narratívák 
ellen, például uniós szinten a jobboldali szélsőségesség ellen, és olyan hosszú távú 
programokat kell kidolgoznia és finanszíroznia, amelyek támogatják a helyi 
önszerveződő szervezeteket és a helyi szintű polgári kezdeményezéseket, hogy segítsék 
a lakosság jobboldali szélsőségességgel szembeni ellenállását; felhívja a Bizottságot, 
hogy a dezinformáció elleni erőfeszítései során kezelje prioritásként az LMBTIQ+-
ellenes narratívák nyomon követését is;

14. felhívja a tagállamokat, hogy fokozzák erőfeszítéseiket és biztosítsák, hogy az oktatás 
előmozdítja az elfogadás, a tolerancia, a sokszínűség, az egyenlőség és a szexuális 
irányultsághoz, nemi identitáshoz és önkifejezéshez, valamint a nemi jellemzőkhöz 
kapcsolódó kérdések tiszteletben tartásának polgári értékeit, például szisztematikus 
emberi jogi oktatás és figyelemfelkeltő kampányok révén; hangsúlyozza, hogy a 
szélsőségesség kiváltó okait testre szabott megelőző intézkedések révén, az iskolákkal 
és a családokkal együttműködve kell kezelni;

15. határozottan elítéli azokat az európai kormányokat, amelyek szélsőjobboldali és más 
LMBTIQ+-ellenes politikai pártok aktív vagy passzív támogatására támaszkodnak 
annak érdekében, hogy hatalomhoz jussanak, hatalmukat fenntartsák és legitimálják 
narratíváikat;

16. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy európai, nemzeti, regionális és helyi 
szinten támogassák a civil társadalmat a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető 
jogok megerősítésében, mivel ezek fontos szerepet játszanak, különösen azokban a 
tagállamokban, ahol a szélsőjobboldali ideológia és a gyűlöletbeszéd terjedése 
tapasztalható;

17. felhívja a Bizottságot, hogy az éves jogállamisági jelentés hatályát szisztematikusan 
terjessze ki az alapvető jogokra, többek között az LMBTIQ+-jogokra;

18. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak minden lehetséges eszközzel küzdeniük kell az 
LMBTIQ+-személyek ellen irányuló gyűlölettel szemben, többek között az Európa 
Tanács Miniszteri Bizottsága ajánlásainak végrehajtása révén, amelyek felszólítják a 
tagállamokat, hogy biztosítsák a hatékony, gyors és pártatlan vizsgálatokat, valamint az 
ilyen bűncselekményekért felelős személyek büntetőeljárás alá vonását, ismerjék el, 
hogy a szexuális irányultsággal vagy a nemi identitással kapcsolatos előítéleteket 
figyelembe lehet venni súlyosbító körülményként, annak biztosítása érdekében, hogy az 
áldozatokat és a tanúkat ösztönözzék a gyűlöleten alapuló incidensek bejelentésére, és 
hogy a bűnüldöző szervek rendelkezzenek a segítségnyújtáshoz szükséges ismeretekkel 
és készségekkel; felhívja továbbá a tagállamokat, hogy hozzanak megfelelő 
intézkedéseket az online gyűlöletkeltés elleni küzdelem érdekében;



19. emlékeztet arra, hogy a bírósági ítéletek végrehajtásának elmaradása a jogállamiság 
gyengüléséhez vezet;

20. sürgeti a Tanácsot, hogy a lehető leghamarabb fogadja el az EUMSZ 83. cikkének (1) 
bekezdésében szereplő, az uniós bűncselekmények listájának a gyűlöletbeszéddel és a 
gyűlölet-bűncselekményekkel való kibővítéséről szóló tanácsi határozatot, és sürgeti 
Magyarországot és Lengyelországot, hogy hagyjanak fel a lista elfogadásának 
akadályozásával, továbbá sürgeti Csehországot mint a Tanács soros elnökségét jelenleg 
betöltő országot, hogy tegyen további lépéseket ebben a kérdésben, és a lehető 
leghamarabb érjen el megállapodást arról;

21. hangsúlyozza a tagállamok egyéni felelősségét az LMBTIQ+-személyek elleni gyűlölet-
bűncselekmények elleni küzdelemben, és elismerését fejezi ki azoknak, amelyek 
egyoldalúan úgy döntöttek, hogy javítják a védelem szintjét azáltal, hogy kifejezetten 
„súlyosbító körülményként” ismerik el a szexuális irányultságon, a nemi identitáson és 
önkifejezésen, valamint a nemi jellemzőkön alapuló okokat, továbbá javítják az 
áldozatok támogatását, támogatják a képzést és a jogi szakembereket, valamint 
fejlesztik a célzott bűnüldözési szolgálatokat az ilyen bűncselekmények kezelése 
érdekében; ösztönzi a tagállamokat, hogy osszák meg egymással bevált gyakorlataikat, 
és jó példával járjanak elöl az ügyben;

22. hangsúlyozza, hogy az áldozatok jogairól szóló irányelv hasznos eszköz a gyűlölet és 
erőszak túlélőinek történő segítségnyújtásban; aggodalommal állapítja meg, hogy az 
LMBTIQ+-áldozatok gyakran nem jelentik be a bűncselekményeket a bűnüldözés 
biztosítékainak vagy nyitottságának hiánya, a képzett személyzet hiánya vagy a 
megtorlástól való félelem miatt, és elismeri, hogy többet lehetne tenni a hatóságokba 
vetett bizalom kiépítése érdekében;

23. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a tagállamok kormányainak és 
parlamentjeinek, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Régiók Bizottságának, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és az Európa Tanácsnak.


