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1. Short introduction on the Project and current LGBT
human rights situation in the country (with a focus on
LGBT youth)
Young LGBT people in Romania struggle against prejudice and stigma both at home and in schools.
The views and experiences of LGBT youth are most often invisible and apart from the occasional
media piece, their voices are never mirrored in publications or research reports.
Teachers and other school professionals too often borrow the societal homophobia and reproduce
homophobic views and behaviours in schools. Furthermore, when in October 2018, the Romanian
government organized a referendum to ban same-sex marriages from the constitution, teachers,
especially religious education teachers as well as parents’ associations backed the government
initiative. In many communities, teachers were actively involved in mobilizing voters to participate
and support the measure. Luckily, the referendum was unsuccessful, even if the Romanian state still
does not recognize same sex families. However, the involvement of teachers in the process scarred
the experience of LGBT youth in schools.
In 2016, ACCEPT launched a national research titled A Safe High School for All: Perceptions and
Attitudes towards LGBT persons in Romanian Schools 1. The research showed that Romanian high
schools are by no means a safe space for LGBT students. The study also showed that LGBT students
face verbal and physical violence (including bullying) with 8% of respondents claiming they were
victimized. Moreover, 64% of LGBT students heard homophobic comments in schools, and terms
such as LGBT, gay, homosexual or lesbian were used with a negative connotation by both adults and
children across Romanian high schools. The study also showed how Romanian teens keep hidden
their true sexual or gender identity till the end of high school because they fear being harassed or
ridiculed.
Under the circumstances, the current project seeks to address in a more comprehensive manner
the training of school communities across 4 countries in order to enhance awareness about SOGI
motivated bullying. This will lead not only to less verbal and physical violence against LGBT students

1
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but could also improve LGBT students school performances and their sense of belonging in school
communities.
The project CHOICE: Promoting School Environments Inclusive of Diversity based on SOGI,
implemented with the financial support of the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme of
the European Union, has emerged from partners’ drive to challenge homophobic, biphobic and
transphobic bullying. The project seeks to contribute to the promotion of inclusive schools and the
prevention & combating of intolerance on grounds of gender identity, gender expression, sexual
orientation, and/or sex characteristics in Bulgaria, Greece, Lithuania and Romania.
The project activities will enhance the capabilities of secondary school professionals to support
diversity and the creation of inclusive school environments; facilitate the reporting of incidents of
violence & intolerance on the grounds of SOGI and enable victims and bystanders (and, possibly,
perpetrators) to access support services; and raise the awareness of school communities and the
wider public about SOGI related discrimination/bullying/violence in the school environment.
1.1 Methodology
For the above-indicated purpose, primary and secondary research was conducted including a) a desk
research, b) an online survey and c) 3 focus group meetings with educational professionals as well
as students and parents.
1.2. Desk research
Firstly, an extensive literature review was conducted and compiled in a 20-page document, the
findings of which are summarized in Section 2 of this Report. The aim of the desk research was to
map the existing situation regarding the topic at hand and the legal framework behind it and to
identify gaps and needs in the specific case of Romania.
1.3. Online survey
Secondly, an online survey with a total of 198 respondents (minimum expected 120) was conducted
to identify how prevalent bullying on the basis of SOGI is, how people including educational staff
and students react to it and ways in which the issue is being or can be addressed and combated
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within the Romanian school communities. The online survey report was completed in December
2019 – January 2020, and a summary of the findings is reported in Section 3.
1.4. Focus groups
Lastly, four focus group interviews were conducted in December 2019, of which two focus groups
with teachers and other school professionals, including a total of 17 participants (of 20 expected),
and two focus groups with students, including 20 participants (of 20 expected). In February 2020,
two additional focus group interviews were conducted with parents, including a total of 20
participants (of 20 expected). The aim of the focus group meetings was to explore the participants’
experiences, their views on the matter and the needs of the three groups in terms of combating
bullying. The findings have also resulted in 6 reports, one for each focus group, all of which have
been summarized in Section 3 of this document.
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2. Key findings of the desk research
2.1. Statistics and Social/Demographic data on hate crimes, hate speech, discrimination and bullying
incidents against LGBT students in their countries. Possible data sources include European (e.g.
Eurobarometer, European Fundamental Rights Agency2 etc.), international (e.g. OSCHE/ODIHR3 )
and/or national public authorities/bodies/institutions (e.g. Police, Ombudsman, National Statistics
Authorities, National Human Rights Committees/Councils) as well as national, European and/or
international (e.g. Human Rights, LGBT) organizations.
On the Rainbow Europe Map 2017 reflecting the European countries’ legislation and policies
guaranteeing LGBT human rights, Romania ranks 35th out of 49 countries reviewed, with an overall
score of 21%4 . Reports indicate that social acceptance of LGBT people in Romania is still low. 64%
of the respondents to the 2014 European Union LGBT Survey said that discrimination on grounds of
sexual orientation is “very widespread” in their country, while the EU average is 31% 5. Moreover,
54% of LGBT respondents stated that they had been personally discriminated against or harassed
on the grounds of their sexual orientation, the EU average being 47%6. As a result, a great majority
of LGBT persons in Romania do not disclose their sexual orientation or gender identity, as confirmed

2

For example:
- European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Professionally speaking: challenges to achieving equality for
LGBT people, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016. Retrieved from:
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/professional-views-lgbt-equality /
- European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Protection against discrimination on grounds of sexual
orientation, gender identity and sex characteristics in the EU – Comparative legal analysis – Update 2015, Luxembourg:
Publications Office of the European Union, 2015. Retrieved from:
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/lgbti-comparative-legal-update-2015 /
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Being Trans in the EU - Comparative analysis of the EU LGBT
survey data, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014. Retrieved from:
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/being-trans-eu-comparative-analysis-eu-lgbt-survey-data
3
OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), Hate Crime Reporting 2016, November 16 2017.
Retrieved from: http://hatecrime.osce.org/2016-data
4
https://rainbow-europe.org/#8655/0/0, accessed on 9.12.2019
5
(Europäische Union 2014)
6
(Europäische Union 2014)

by the same survey suggesting that 72% of the participants are never open about their LGBT
background.7
According to the 2019 Eurobarometer on discrimination, 38% of the people surveyed in Romania
agreed with the statement that homosexual persons should have the same rights as heterosexual
people (the EU average was 76%).8 In between the 2015 Eurobarometer and the 2019
Eurobarometer, only 2% of Romanians have shifted their homophobic views (from 36% agreeing
that homosexual persons should have the same rights in 2015) compared to 5 % of European
average (from 71% agreeing to the statement in 2015 to 76% in 2019). This slowdown in acceptance
levels in the case of Romania is partially indicative of the political and social climate of the past three
years, when the government together with other social forces actively sought to replace democracy
and diversity with “traditional values” and deny family rights to same sex couples. In 2018, the
Romanian government organized a referendum that aimed to validate a constitutional ban on same
sex marriage. Luckily, the referendum was invalid.
2.2. The status of LGBT youth, including forms of discrimination faced in educational settings (for
example, FRA LGBT survey, ILGA-RIWI Global Attitudes Survey9, Special Eurobarometer –
Discrimination in the EU10).
For Romania, there is only one estimate of the LGBT school age population (between 4% and 12%),
and this is only partial, gross and unrepresentative for the entire population, dating back to 201411.
The estimate in the 2014 Survey on social norms that influence risk behaviours in teenagers

7

(Europäische Union 2014)
{Citation}
9
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey
- Main results, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014. Retrieved from:
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/eu-lgbt-survey-european-union-lesbian-gay-bisexual-and-transgendersurvey-main
10
European Commission, Special Eurobarometer 437 “Discrimination in the EU in 2015”, European Union, 2015.
Retrieved from:
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/search/
Discrimination/surveyKy/2077
11
Survey on social norms that influence risk behaviors in teenagers, UNICEF
8
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conducted by Romanian Angel Appeal for UNICEF is that 4% to 12% of the teenagers surveyed had
had sex with same-sex partners.
The FRA 2009 report mentions that national authorities recognize that high school students are
victims of bullying in schools. LGBT high school students are victims of violence, especially
homophobia motivated verbal violence. The report also mentions the lack of scientific information
regarding sexual orientation in school curricula12.
In 2016, another FRA survey focusing on government officials also showed that objective
information about sexual orientation and gender identity and the fundamental rights of LGBT
persons is also not included in school curricula. Half of the school professionals interviewed in
Romania suggested that homophobic comments and religious perceptions about homosexuality are
the only ways that LGBT issues are dealt with in many schools13.
The chronic shortage of objective, science based information about human sexuality is also reflected
in the low numbers of students who participate in sexual education classes – only 6% of students
were enrolled in such classes in 2016, with numbers decreasing ever since.
The ACCEPT national survey launched in 2016 and entitled “A Safe High School for All: Perceptions
and Attitudes towards LGBT persons in Romanian Schools” is the only survey at this time to have
measured both the attitudes and the perceptions of the majority student population, alongside
accounting for the experiences of LGBT students in Romanian schools.
Below are some of the key findings of the survey:
Key findings show a high degree of homophobia among students in Romanian schools:
•

1 in 4 high school students considers homosexuals to be inferior human beings.

12

Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity in the EU Member States,
FRA 2009(“397-FRA_hdgso_report_part2_en.Pdf” n.d.)
13
Professionally Speaking: challenges to achieving equality for LGBT people.
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•

A little under a quarter, i.e. 23%, of students consider lesbians to be inferior human beings.

•

2 in 5 high school students (40%) believe that gay men should not teach in schools.

•

Almost half of the students (46.5%) would be bothered to have a homosexual colleague.

•

35% of students would not agree to have a lesbian colleague.

• 2 out of 5 students (41%) believe that men with a more feminine behaviour should feel ashamed
of their behaviour.
• More than half of the students (51%) consider that sex change operations are morally
condemnable.
• 61.5% of high school students say they would do anything to overcome a situation where they
would be attracted to persons of the same sex.
• 11% of high school students say they have witnessed times when one of their colleagues was
ridiculed or assaulted for their (alleged) sexual orientation.
• Only 5% of students would seek the help of a teacher or principal if they witnessed a situation
where a colleague was ridiculed or bullied by other colleagues for having a different sexual
orientation.
• Nearly 20% of respondents would not intervene in violent incidents or - even worse - would
engage themselves in violence against their LGBT colleagues.
For LGBT students, school is by no means a safe space:
• 110 students stated that they witnessed incidents where school mates were ridiculed or
assaulted because of their sexual orientation (34% of the LGBT respondents and their allies).
• Of these, 15 stated that they themselves were victims of such repeated assaults. This figure
accounts for 8% of the total number of LGBT youth who responded to the survey.
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•

61% of LGBT students were victims or witnesses of assaults.

• 96% believe that the terms lesbian or homosexual are used with a negative connotation in
Romania, which makes them feel stigmatized and unwilling to acknowledge their sexual orientation
in school.
• 64% of LGBT students and their allies stated that negative comments were made against LGBT
people.
• 71% of LGBT students feel that LGBT youth are not safe at school, especially from an emotional
standpoint.14
2.3. National legal framework on hate crime, hate speech, discrimination and bullying
Up until 22 November 2019, Romania was one of the few EU member states with no legal
framework to tackle school bullying. An amendment to the Education Law states that in all schools
and educational establishments designated for education and professional training, behaviours that
pertain to psychological violence, including bullying, are forbidden.
The amended law also gives a definition of bullying which is gender and sexual orientation sensitive.
Bullying (psychological violence) can be defined as: the physical, verbal or cyber actions which are
purposeful and involve a power imbalance, while consequently generating hostility, intimidation,
degradation, humiliation, offence or injury to one’s dignity and reputation within school
environments, and are targeted against a person or a group of persons because they belong to a
vulnerable group, such as an ethnic minority, or a certain nationality, social group, race, gender or
sexual orientation.15
The law is too fresh to have implications but overall, it looks like a valuable step in the right direction.
Up until now, from a policy point of view, bullying was not much accounted for in Romanian schools.

14

ACCEPT, A Safe High School for All – Final Report, 2016, retrieved from http://www.acceptromania.ro/wpcontent/uploads/2016/03/Un-liceu-sigur-pentru-to%C8%9Bi-rezultate-cantitative1.pdf
15
Paragraph from the Romanian Education Act, Law no. 1/2011
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There were few research reports and a general lack of awareness on bullying especially up until
2012-2014.
No clear policy targeted bullying specifically and no references within school regulations existed.
Bullying often fell into the category of school violence alongside more visible behaviours such as
school delinquency, destruction of school property, and crimes perpetrated by children. In each
school, a body known as the Committee for the Prevention and Elimination of Violence,
Discrimination and Corruption was set up and authorised to monitor and handle incidents pertaining
to school violence. Unfortunately, the mandate of the Committee was too wide and too general to
be functional and useful to either children or teachers.
According to the Romanian law, a hate crime can be a general penalty-enhancement provision as
well as a substantive offence. Article 77(h) of the Romanian Criminal Code (CC) sets out as general
aggravating circumstance those offences committed on grounds of race, nationality, ethnicity,
language, gender, sexual orientation, political opinion or allegiance, wealth, social origin, age,
disability, chronic non-contagious disease or HIV/AIDS infection, or for other reasons of the same
type deemed by the offender to imply the inferiority of an individual in relation to other people.
Gender identity is not acknowledged as a bias that can fuel hate crime. This leads to increasing
vulnerability especially among trans youth who are often more prone to fall prey to violent attacks.
The Romanian government also regularly reports hate crime data to OSCE/ODHIR; the number of
hate crimes recorded by the police was as follows: 2014 – 25; 2015 – 15; 2016 – 10; 2017 – 1; 2018
– 216. However, there are no designated procedures for recording hate crimes and on several
occasions, ODHIR noted that Romania’s law enforcement agencies have not recorded the bias
motivations of hate crimes. Moreover, statistics do not segregate hate crimes and make it
impossible to trace sexual orientation as the reason behind criminal acts.
Hate speech has no specific legal definition in the Romanian legal framework, so hate speech and
perpetrators can fall under the category of discriminatory behaviours that can amount to incitement

16
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to hatred. In the Romanian legal framework, hate speech can be sanctioned by criminal (e.g.
incitement to hatred) or civil (e.g. anti-discrimination) law.
2.4. National central policies (if any) on preventing/combating anti-LGBT hate crime, hate speech,
discrimination and bullying in the partner country
The draft “Equality, Inclusion, Diversity” National Strategy (2018-2022) comprises some measures albeit not specifically targeted - to promote the non-discrimination of LGBT persons. Moreover, the
draft strategy has been stalled ever since 2016, leaving a policy loophole in the area of nondiscrimination and equality. A lack of targeted policies to ensure that the fundamental rights of LGBT
persons are effectively implemented is a major barrier in education as well. It reinforces the
invisibility of LGBT students and fails to address the lack of LGBT fundamental rights in educational
settings.
There is no explicit national policy focusing on combating anti-LGBT hate crime, hate speech or
bullying. Even more so, the Ministry of Education is very reluctant to discuss the topic of
homophobic bullying in particular or LGBT issues in general.
2.5. Good practices (if any) from other projects implemented in the country and/or by organizations
for the prevention/combating of SOGI-based violence in schools
So far, ACCEPT has been the only LGBT organization to engage with the education sector. ACCEPT
offers support to LGBT youth in high schools and contributes to combating everyday SOGI-based
discrimination.
In 2015-2016, ACCEPT was involved in a project focused on LGBT youth in high schools. During this
period of time, ACCEPT developed a tool for teacher education on SOGI-related issues and an
educational curriculum for high school students on matters such as non-discrimination and SOGI
rights. Overall, a total of 9 high schools were involved in the project and 540 high school students
participated in the non-discrimination curricula developed during one school term. The class
activities were delivered by 54 school professionals who had been trained by ACCEPT. Their training
included testing and learning the educational materials developed by ACCEPT as well as the practical
skills needed to handle class environments when homophobic or transphobic behaviours occur. The
teacher training tool as well as the student educational package was based on the comprehensive
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survey entitled “A Safe High School for All” which examined LGBT youth experiences in schools and
tested the attitudes and perceptions that students have towards LGBT persons. This was a national
survey where over 1,000 student responses were collected.
2.5.1. Data collection on bullying and harassment and the monitoring of policies
The Government collects data on bullying and harassment in schools. Since the anti-bulling
legislation is so new, there is no monitoring mechanism yet in place to measure the implementation
of the provision in the education law and there is no other policy or national guideline regarding the
combating of SOGI-based bullying.
2.5.2. Support systems
There is no concrete national support system addressing the needs of LGBT students. At this point,
there are only a few NGOs (including ACCEPT) that provide direct services to LGBT youth. The
organizations are working mostly in Romania’s largest cities such as Bucharest, Timisoara, Cluj.
2.5.3. Information and guidelines
The only available resource for teachers and other school professionals is the tool that ACCEPT
developed in 2016. ACCEPT developed a tool for teacher education on SOGI-related issues and an
educational curriculum for high school students on matters such as non-discrimination and SOGI
rights. Overall, a total of 9 high schools were involved in the project and 540 high school students
participated in the non-discrimination curricula developed during one school term. The class
activities were delivered by 54 school professionals who had been trained by ACCEPT.
2.5.4. Good practices and campaigns
The 2016 ACCEPT campaign “A Safe High School for All” was the only initiative to engage directly
with the school community in Romania so far. The campaign was based on the findings of the survey
“A Safe High School for All: Perceptions and Attitudes towards LGBT persons in Romanian Schools”.
The survey tried to capture in detail the attitudes of high school students towards LGBT individuals,
including categories such as lesbian, gay, bisexual and transgender, as well as the subjective
dimension of homophobia. The items of the scale were inspired from internally validated
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homophobia scales adapted to Romanian realities. The aim of the survey was to make the voices of
LGBT youth heard by disclosing their experiences in Romanian high schools.
The quantitative research was conducted on a convenience sample of students from 10 high schools
in Romania, covering 8 counties in 6 development regions (a total of 613 students responded to a
pen and paper questionnaire), as well as on a separate sample of LGBT students and their allies (a
total of 324 valid answers were collected).
The findings were shared with institutional partners such as the Ministry of Education,
representatives of Teachers and School Counsellors Associations, and the President’s
Administration. While the study was welcomed and well received, policies stalled due to political
circumstances.
2.6. Contact information (and short description) of LGBT and other Human Rights
organizations/bodies/institutions in the country providing support to LGBT youth
1. ACCEPT Association - Bucharest and nationwide
Contact details:
Contact person: Florin Radu
Email: accept@acceptromania.ro
Phone: +4021 252 56 20

2. PRIDE Association - Cluj-Napoca
Contact details:
Contact person: Lucian Dunăreanu
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Email: lucian.dunareanu@prideromania.ro
Phone: +40743655258

3. Identity Education Association – Timisoara
Contact details:
Contact person: Deea Radulescu
Email: contact@identity.education

4. Rise OUT Association - Iași
Contact details:
Contact person : Cosmin Grădinariu
Email: riseoutorg@gmail.com
Phone: 0756 012 575

5. HLGBTQ+UNITED BRASOV (Informal group), Brasov
Contact details:
Contact person: Ramona Grigoriță
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3. Focus groups
3.1. Short presentation of field research and focus groups
For the purposes of this study, the field research included an online survey as well as 6 focus group
meetings with relevant stakeholders (teachers, students, and parents). In the online survey,
participation was encouraged via the ACCEPT social media channels. This resulted in a high
participation rate, but has also led to homophobic groups mobilizing and responding to the
questionnaire. A total of 22 responses were identified as making explicit homophobic comments.
For the purposes of representation, we included these answers in the final data analysis.
The 6 focus group meetings were conducted in two separate locations, Bucharest and Timisoara, in
December 2019. Focus group meetings with parents were conducted in February 2020.
Most participants in the focus groups for students were LGBT students. The teachers and school
counsellors who participated in the focus groups were mostly new to the LGBT community (which
created a productive exchange during the focus group meetings), while the parents who
participated in the focus groups were open-minded and had a good level of understanding of SOGI
rights.
3.1.1. Focus group meetings
The six focus group meetings were conducted in two separate locations, Bucharest and Timisoara,
in December 2019. The focus group meetings in Timisoara were co-organized by a local LGBT NGO
- Identity.Education - established in October 2019. The main purpose of the NGO is to work with
LGBT youth and teachers in order to create more inclusive school environments. Focus group
meetings with parents were conducted in February 2020, with participants mostly from Bucharest.
The majority of participants in the focus groups for students were students who regularly participate
in the youth themed activities organised by ACCEPT and Identity.Education. During focus group
meetings, some of the participants disclosed their sexual identity to both the researcher and the
other participants.

The teachers and school counsellors that participated in the focus groups were mostly new to or
had prior limited experience with LGBT issues, which created a productive exchange during the
focus group meetings. The parents who participated in the focus groups were open-minded, aware
of the activities organised by ACCEPT prior to the survey and had a good level of understanding of
SOGI rights.
3.1.2. Contents and methodology
All focus group meetings took 1.5 hours.
Participants were selected in a way that is representative for all three target groups (school
professionals, members of Parent Associations (PAs)/Parent-Teacher Associations (PTAs) and/or
other parents and students), which means equal number of participants in each group.
Before the beginning of the focus group meeting, the researcher provided the participants with
information of the project in the national language. The researcher also asked the participants to
sign a Consent Form, also in the national language. Participants did not provide the researcher with
any other ID data and/or personal contact information.
After all participants confirmed their participation, focus group meetings were audio recorded to
facilitate transcription and enhance the validity of the research.
The researcher encouraged all participants to take part in the discussion and openly express their
views and thoughts, while trying to create a friendly and safe environment to facilitate the
discussion. The researcher also encouraged all members of the focus groups to take part equally in
the discussion (in terms of time given to each participant and number of questions/answers).
However, the researcher did not pressure the participants and respected their right not to answer
questions.
Focus group meetings took place in a quiet (with no sources of distraction such as the presence of
other people, telephones, loud music, etc.) environment, both in Bucharest and in Timisoara. For
the focus group meetings organized in Timisoara, ACCEPT also arranged discrete protection as prior
events were known to have been disturbed by homophobic groups.
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3.2. Basic Knowledge (of terminology and legal framework)
3.2.1. Students and their basic knowledge
Timisoara
All students who participated in this FG meeting know what the terms homophobia, transphobia
and biphobia refer to. They are also well aware of the term bullying as well as of terms such as
discrimination and hate speech. Students claim that they have learned about these topics by
themselves, usually using online resources such as the websites of international organizations, other
websites, the Facebook accounts and Instagram accounts of teen (Romanian or international)
influencers and artists or human rights activists and politicians from abroad.
All students who participated in this FG meeting agree that their teachers have less knowledge
about sexual orientation or gender identity. Some participants described that they feel like they
have to educate their teachers on SOGI, even though they find this task somewhat of a lost battle
as their teachers are “trapped” in the anti-LGBTQI discourse promoted by the Romanian Christian
Orthodox Church. Students said they felt that their teachers in Timisoara tend to mock SOGI rights
discussions or that such discussions make teachers (and not students) uncomfortable, while
teachers try to portray “gay” - an umbrella term used by Romanians for LGBTQI - as a non-Romanian
phenomenon, but sort of a “Western” import.
One participant illustrated the lack of knowledge and the biases that his teachers have against
gender non-conforming students:
A student showed up with long hair in class. One of our teachers said to him something like ‘I don’t
want you in my class if you keep showing up with this hair`. I asked our teacher what was the matter
and she said that this guy has “girl” hair. I couldn’t help it and said that if this is so, then pants are
menswear and plenty of girls (including this woman teacher) are wearing pants and no one tells
them anything.
Bucharest
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All participants have good knowledge of terms such as homophobia, biphobia and transphobia. The
students have also a sound understanding of terms like discrimination, hate speech, and hate
crimes. Participants say that they use a variety of social media resources in order to educate
themselves about human sexuality, SOGI rights, and other topics connected to LGBTQI communities.
Most of the participants also mention that they use their knowledge to educate colleagues at school
and sometimes they also get involved in class discussions during regular classes such as philosophy,
history or English.
I gave a presentation about the HIV/AIDS epidemic in the US. We each
had to present a topic that marked a decade in the 20th Century and
this is how I ended up speaking about this.
3.2.2. Teachers, school staff and their basic knowledge
Timisoara
All participants were asked about the meaning of the terms bullying, homophobia, transphobia,
biphobia, hate speech and hate crime, as well as well as about the legal framework guiding the use
of the terms.
The most worrisome outcome of this first set of questions was that about 75% of participants in the
focus group had a hard time describing the meaning of the terms proposed for discussion. The
guiding legal framework underpinning the terms was very vague and few of the teachers who
attended the meeting were able to provide a clue.
The most familiar term among the group was that of bullying. This was a term some of the
participants had been exposed to in school activities or that they had heard in the media, since at
the beginning of December 2019, school bullying was introduced as a special form of school violence
that requires specific measures and the law on national education was amended with adequate
guidance.
In spite of the visibility of the term due to politics and the educational policies in place, teachers
who participated in our focus group had a superficial understanding of the term and often related
bullying with online harassment.

---__________----European Commission's support for the production
of this content does
not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for
any use which may be made of the information contained therein.

3

One participant said:
As teachers, we have some experience with bullying. Some of the kids in school have been bullied –
it usually happened online.
Others discussed their exposure to the terms and acknowledge their lack of experience and
professional training on the topic of bullying. The situation was much worse when it comes to SOGI
motivated bullying:
I have personally heard of bullying because one of my colleagues went to a workshop about bullying
so I asked her about the content of the workshop. I heard on TV about bullying but wasn’t sure what
it means.
(Teacher, Timisoara)
Our school was involved in a project on school bullying. We received an information package and we
were asked to conduct some activities with our students. I did my best to explain the term and the
behaviours but I wish I had some face-to-face training and have the chance to discuss with an expert.
We ended up doing a school play about domestic violence. I think this is what many of my students
experience themselves at home.
(Teacher, Timisoara)
From these responses, it is obvious that teachers need professional training on the basics of school
related violence as well as on the legal framework underpinning measures to combat violence in
schools.
Even more worrisome is the group’s response to biphobia, homophobia, and transphobia. The taboo
about non-cis gender persons and non-heterosexual sexualities even prevented some participants
to engage in the conversation. Other participants had a hard time using correct terms and many
claimed that they do not have adequate expertise to discuss topics related to human sexuality.
I have never heard an expert, school counsellor, or any other member of an NGO coming and telling
us, teachers, that, yes, bullying based on sexual orientation or gender identity is a phenomenon
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happening in schools and this is how we should deal with it. I think I would like to leave this topic to
the experts.
Another teacher said that she is convinced that there are no LGBT students in her class or her high
school:
I spend a lot of time with my students and they are all very polite and well behaved. In general, we
have a serious student body in our high school and this is why I don’t think that we have cases of
LGBT.
Bucharest
The participants were aware of the terminology and legal framework underpinning the terms of our
discussion. They were familiar with terms such as discrimination, bullying, homophobia,
transphobia, and biphobia as well as with terms such as hate crime and hate speech.
Some teachers offered their own interpretations of hate speech:
Hate speech is a type of manipulative speech; it is a way of inciting hate in an audience who is not
ready to face problems that are more complex.
Hate comes from many personal, intimate drivers. It is connected with frustration, lack of
information, some glimpses of truth, and some pieces of personal experience. I think haters have
their own issues, which they cannot face, and so they project their violence on others who are weaker
or who do not react. To feel like you are superior to others shows weakness and pain.
Hate speech is both when intellectuals (Dan Puric) speak at the National Athenaeum inciting hate
and saying that Romanian people are not gay, but hate speech is also the wise guys who preach hate
in small groups and incite beatings but also use negative stereotypes which generate contempt and
negativity in those who listen to their speech.
The participants discussed about bullying and bullying incidents in their schools. Almost each
participant discussed in detail a more complex bullying case that they had to deal with. It seemed

---__________----European Commission's support for the production
of this content does
not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for
any use which may be made of the information contained therein.

5

that all cases were solved relying on the personal skills of the teachers, with little appeal to the
schools’ formal procedures.
All participants agreed that one difficulty in tackling bullying is that it is at first very difficult to
understand a chain of aggressions that happens in a classroom or school and that, sometimes, the
person who is believed to be an aggressor or who has some type of violent behaviour is actually just
acting out because they are victims themselves.
With bullying, teachers seem to notice one single violent incident and then they blame whoever was
violent. There is no time or patience to go into the details of the event, and, surprisingly, sometimes
we tend to punish someone who are themselves the victim of (repeated incidents of) bullying and
either reacted to a specific set of circumstances or tried to less successfully imitate the bully.
(Teacher, Bucharest)
The participants in this FG said that LGBT students struggle in school not only with other colleagues
but also with other teachers who have strong religious views and impose their views on their
students.
It was clear that the teachers in Timisoara had less prior exposure to LGBT issues and were less open
to discuss sexuality and gender identity issues. This lack of information can be due to the fact that
up until now there was no local NGO to speak of LGBT issues. We consider that the FG in Timisoara
is more representative of the mindset and the level of knowledge in the Romanian society.
3.2.3 Parents and their basic knowledge
Participants in the parents focus group had a general understanding of the concepts of homophobic,
biphobic and transphobic bullying, hate crimes, hate speech and discrimination and were able to
provide quite substantial definitions. They seemed familiar with the topic and many said that they
have covered these topics with their children especially in the context of the 2018 referendum.
Parents said that they are not aware if schools teach anything about LGBT topics but overall they
feel that schools and teachers are more conservative when it comes to these topics. They do not
trust that teachers have the right information and the right pedagogical skills to be able to discuss
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sexuality with their children. What is even more disappointing to parents is that sometimes teachers
mention LGBT persons in a negative context and say that homosexuality is a mental illness. Children,
parents fear, can be very confused because they have access to a lot of social media content that is
positive about LGBT persons.
Parents were aware that sometimes some schools get involved in anti-bullying activities, but felt
that these activities are infrequent and have no actual impact. In addition, when it comes to SOGI
motivated bullying, parents said that this is too sensitive of a topic for teachers at this time and they
doubt that it was ever discussed.
3.3. The status of LGBT students in educational settings
3.3.1. Students and their views on the status of LGBT students in educational settings
Timisoara
As participants consider that school is not a safe place for LGBT students, all participants agree that
school discrimination against LGBT students happens on a regular basis.
Instances of discrimination are quite wide – from students being discriminated against when given
grades, from lack of encouragement from teachers, marginalization in certain disciplines, denial of
the students’ gender identity (teachers not accepting a preferred pronoun or threatening to take
disciplinary actions against students who are suspected of being LGBTQI) and homophobic hate
speech – teachers expressing homophobic views as normal.
For example, one time, my sports teacher told me he is not giving me a 10 because I am too feminine,
so he gave me a 9. I think a lot of LGBT youth are discriminated against in Romanian schools.
(Participant, cis man, gay)
Another key issue that came up in this discussion is related to LGBTQI students being victims of
bullying. Again, this is a widespread situation according to the participants in this FG. The most
disappointing problem is that teachers do not intervene and do not correct homophobic behaviour
and homophobic bullying.
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Participants felt overwhelmed by the level of homophobia in schools and also felt disempowered by
the lack of support from teachers. Participants said it is very rare that teachers offer help to an
LGBTQI student who seems to be the victim of bullying. Few teachers seem to have the knowledge,
the ability and the motivation to confront their colleagues and start discussions on common
stereotypes and prejudice associated with sexuality and gender identity.
Participants suggested that the best option for changing the mindset for the next generations is to
develop a strong LGBT community in Timisoara, with members who could mentor other LGBT
students and be trained to speak to students and teachers in high schools about human sexuality,
gender identity, non-heterosexual sexualities, rights and discrimination.
Bucharest
Most participants said that, despite having some teachers who are more open minded, the majority
of teachers do not have enough “objective” information about sexual orientation and gender
identity. Teachers often have biases against the LGBT community, as one participant said:
My class tutor teaches religious education and I wanted to invite a feminist group to our school to
talk to colleagues about feminism. My classmates agreed and were enthusiastic about my idea. I
even prepared the group ahead and told them not to bring up the topic of abortion in the
conversation, but my class tutor told me that they shouldn’t come because they will speak about
abortion and that feminists are anyhow hand in hand with LGBT. She referred to the term LGBT as if
this was some kind of a cult.
3.3.2. Teachers, school staff and their views on the status of LGBT students in educational settings
When teachers were asked to assess whether students felt safe in their schools or not, all but one
teacher denied direct physical violence against LGBT students in their schools. All teachers said that
they were not aware of such incidents and deemed it very unlikely that such incidents could occur
in their schools.
Some of the participants did mention that verbal violence and even direct insults based on alleged
sexual orientation do happen in some high schools. Those teachers who said they have witnessed
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incidents of verbal abuse said that perpetrators were generally other students, colleagues from the
same class.
Most teachers also complained about the lack of efficient tools to tackle bullying behaviour:
As a teacher you can only give them a verbal warning, you can try to correct a behaviour by
repeatedly telling them to behave themselves and be good colleagues. But nothing more.
Bucharest
Participants agreed that schools are not interested in the overall wellbeing of their students and
least of all in the wellbeing of their LGBT students who often go unacknowledged. If physical
incidents are reported, then the response of the school is to sanction and punish those involved.
Participants find that there is too little focus on preventive action and on campaigns that promote
community values such as respect for diversity.
Schools, from an institutional point of view, are not interested in LGBT students. It is as if students
are just objects called students, with no sex and no desires. They all have to study, to fit in some
pre-defined standards and pass the high school final exam (BAC) and that’s about it.
3.3.3. Parents and their views on the status of LGBT students in educational settings
Participants of the parents focus group said that their children are not safe in schools, they lack both
emotional and physical safety because teachers use old-fashioned pedagogical techniques – they
humiliate students in front of the class or they frighten children. Parents consider that teachers do
not have the right means and the right skills to deal with SOGI-based bullying. Even more so, parents
are concerned that teachers cannot handle any discussion about sexuality or about the emotional
needs and problems of their children.
Parents also noted that LGBT students fear that their colleagues will out them to their teachers and
this will then spiral into the teachers outing them to their families. In some cases, homophobic
parents can cause harm to the children by beating and humiliating them and even asking the
children to move away from home, in more extreme cases.

---__________----European Commission's support for the production
of this content does
not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for
any use which may be made of the information contained therein.

9

When asked about the frequency of homophobic bullying incidents, the participants of the first
focus group claimed that homophobic bulling happens very frequently in Romanian schools but that
there is no one to intervene and no clear possibility for a student victim to come out and get justice
as a victim of homophobic bullying.
When discussing the Government’s role in tackling homophobic, biphobic and transphobic bullying,
participants said that they are not aware of any such initiative. They had a negative view on the
effectiveness of government measures, saying that it is not the best bet to wait for the government
to do something, especially not in this kind of cases.
A lot of parents mentioned that they are ready themselves to speak to the bully and their family if
their child was a victim. They claim that it is often left to parents and children to handle discipline
related issues in schools.
3.4. School specific questions
3.4.1. Students and school specific questions
As mentioned in the previous section, participants consider that school is not a safe place for LGBT
students. They said that in schools they couldn’t freely express their sexual orientation or gender
identity, which means that they cannot be who they really are in a school setting. Some of the
participants shared how they deal with being partially open about their sexuality and gender identity
(to some groups of friends in school) but also said that such disclosure came up with costs and risks.
Such costs and risks include ridicule from other colleagues, loss of friends unable to cope with a nonheterosexual friend, marginalization from high school groups, and the risk of their sexuality being
exposed to parents without their consent.
Participants said that teachers often make assumption about the sexual orientation of students and
comment negatively on their gender identity. One participant (cis man, gay) shared in the group
how one teacher commented in front of the entire class on his handwriting, saying that it resembles
the writing of girls. Stereotyped thinking is the most prevalent way in which teachers handle LGBTQI
students in classrooms.
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I was asked in front of the whole class if I am gay and I did not feel very comfortable. I did not know
what to say.
(Participant, cis-man, gay)
I find it odd that while my colleagues accepted me and we talked about me being non-binary, it was
the teacher who said that he doesn’t understand what I am. He said it like I was not human and he
said it in front of my colleagues.
(Participant, non-binary)
3.4.2. Teachers, school staff and school specific questions
FG participants also talked about the impact of bullying on the educational performance of students
and the lack of adequate reactions and measures in Bucharest high schools.
For sure students who are victims of bullying lose interest in school activities, lose their focus in class,
and in some circumstances, even drop out of school. This is not really a problem for school
management unless sanctions are necessary, i.e. if the child does something that needs some sort of
punishment.
(Teacher, Bucharest)
Participants said that LGBT students might face violence not only in school but also at home. Physical
violence and humiliation are still considered in some families as legitimate tools to discipline
children. The stigma of being LGBT and the widespread violence can lead to LGBT children being
abused in their homes.
Participants considered that schools should be a shelter for LGBT students, but unfortunately due
to prejudice and lack of adequate information, these children are invisible to the school
management.
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They are treated in bulk, no one is willing to spend time with them and to focus on who is gay or who
has issues at home, the school just puts everyone in the same box – these are aggressive students or
slow students – let’s see how we can put them back on track to fit the standards.
The main obstacle for schools to become more inclusive is the adult – teachers and parents alike.
The participants suggested that teacher training is a must and should include techniques of teacherparent discussions.
Participants said that each of their schools has a functional committee for combating school
violence. This is the main institutional mechanism that schools use in order to respond to school
violence and to prepare preventive actions.
There is a committee for combating school violence and the school counsellor is a member of the
committee by default. If there is a case of violence, then the teacher who noted and reported the
violent incident appears before the committee. In some cases, the student is also brought before the
committee and heard. Then the committee can decide a disciplinary sanction which can include three
days of school expulsion or even permanent expulsion, if needed.
The general view is that this committee is not a useful tool for bullying cases. The committee is too
formal to deal with day to day cases of bullying and in fact, it has never done so in any of the schools.
The committee focuses more on serious cases, cases in which the police might be involved, etc. and
in general, the school policy is not to involve the committee in bullying cases.
All high schools have an administrative committee in charge of combating school violence, but most
participants said that the committee is rarely functional. This committee is more of a bureaucratic
rather than a functional mechanism put in place to respond to children’s needs.
One teacher described the committee as follows:
My impression is that if you ever dare to report a violent incident to the school committee you’ll be
in trouble. I mean you have to spend months just doing paper work with absolutely no result. As a
teacher, you will never make that mistake a second time; it’s better you go to class and try and
resolve the conflict with your pedagogical skills. It is way more efficient than filling in forms and
statistics and reports.
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Speaking about specific measures to foster acceptance of LGBT students within the school
community, the teachers stressed the importance of discussing LGBT issues. The teachers claimed
that it would be a good idea to organize discussions on LGBT issues in their schools.
3.4.3. Parents and school specific questions
When asked about the frequency of homophobic bullying in schools, the parents claimed that this
is something that happens very often. Some parents even provided instances of such events.
Parents also complained that Romanian teachers do not value diversity in classroom settings and
have issues integrating students with certain challenges such as ADHD or other health-related
issues. In this context, LGBT students face the risk of being discriminated, marginalized and
transformed into problem students if their sexuality or gender identity is disclosed. Parents showed
that they often find themselves in conflict with their children’s teachers. Parents consider that
teachers have a very conservative mindset and this makes children disengage with learning and
even school itself.
3.5. Training needs
All participants agreed that training on SOGI motivated bullying are necessary. They all said that
they are keen to participate in such training programs and share information with their colleagues.
Participants found it useful to learn more about topics such as human sexuality (and the child
friendly language to be used in classrooms and other educational settings), LGBT youth activities in
other countries, combating SOGI motivated violence in schools, and talking about sexuality to adults
(parents and teachers). Teachers and school counsellors said that they would be particularly
interested in finding out more about trans people. They think there is a lack of science based
information and would like to learn more.
Another training need that was mentioned refers to learning about available support services for
LGBT students. Teachers, parents and students need information about LGBT friendly doctors,
psychiatrists, and psychologists as well as about community organizations that have youth or
volunteer programs with activities connected to LGBT rights.
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4. Online survey
4.1. Short presentation of field research (survey) and target audience
The online survey aimed to identify how students, parents, teachers and other school professionals
perceive LGBT students in school settings and weather schools are a safe environment for this
category of students. The survey also looked at the extent to which LGBTQI students fall victims to
discrimination, bullying and harassment while at school, the most likely perpetrators and whether
or not schools provide support and remedies to students who suffer BHD based on their sexuality
and gender identity.
The main target audience of the online research was made up of students, teachers and other school
professionals as well as parents who had shown interest in participating in the research. Due to the
fact that the link to the survey was circulated to several stakeholders – there was limited control
over who completed the survey. Out of the total 198 participants, a total of 23 (11.7%) respondents
made homophobic remarks throughout the entire questionnaire. As a consequence, the data
presented in this report also reflects those respondents who used profanities to refer to gay people,
those who said that there is no place for gays in Romania and those who considered the survey a
tool of “gay propaganda”.
4.1.2. Contents and methodology
ACCEPT circulated the online survey in Romanian across a variety of relevant stakeholders (school
professionals, students and parents) through emails and messages that included a link to the online
questionnaire. The survey included both closed and open-ended questions where participants could
share opinions and beliefs on the matter. The survey was promoted via different online communities
where ACCEPT is a member as well as via networks and contacts in the field of education in order
to ensure wide and unbiased participation. As mentioned earlier, the limitation of this approach was
that it allowed for homophobic participants to complete the survey and distort the answers. A total
of 23 answers were identified as fully homophobic – these answers included curse words, hate
speech and referred to the research as gay propaganda.
The survey comprised a total of 40 items, of which some were open-ended and encouraged
participants to share ideas, suggestions and experiences in a direct manner. The main areas of the

survey were 1) demographics – including gender identity and sexual orientation; 2) opinions and
examples of SOGI-based discrimination, bullying and harassment in schools; 3) existing policies and
practices providing support for LGBTQI students in schools, and 4) an assessment of the training
needs and interest and support for activities, content or training programs related to LGBTQI
discrimination and violence.
Before the beginning of the online survey, participants had the opportunity to read the project
summary and sign a digital Consent Form in order to proceed with the survey.
4.2. Demographics (target audience)
A total of 198 participants (minimum expected 120) responded to the survey, including education
professionals (44 participants), parents (43 participants) and students (111 participants). From the
total pool of respondents, 45.5% (90) identified as heterosexual, 25.3% (50) identified as bisexual,
14.1% (28) as pansexual and 13.1 (26) as homosexual, while 16.1% identified as asexual. In terms of
gender identity, 18.2% (36) identified as non-binary, 7.1% identified as trans women, 9.6% identified
as trans men, 41.1% identified as cis women and 23.2% as cis men, while 18.7% opted for other as
gender identity category. It is important to note that a total of 23 respondents (11.7%) made explicit
homophobic remarks but we opted to keep their replies in order to capture a more accurate picture
of the Romanian mindset.
4.3. Discrimination, bullying and harassment
When asked about the frequency of homophobic, biphobic and transphobic remarks made in
schools, 36.9% of respondents said that such remarks occur quite often, 19.7% said that such
incidents happen very often, 24.2% said that such incidents happen sometimes, while 14.1% said
they happened rarely. Only 18.2% of respondents said that they have never experienced such
incidents.
Most participants of the survey (56.6 %) claimed that both students and school staff are making
homophobic, biphobic and transphobic remarks. 48 % of respondents claimed that students make
such remarks, while 11.1% insisted that teachers are making homophobic, biphobic and transphobic
remarks.
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When inquired whether teachers or other school staff intervene when such negative remarks are
made, 47% of respondents stated that teachers or other school staff never intervene, 29.8% claimed
that teachers rarely intervene, while 13.6% claimed that they sometimes intervene or often
intervene 9.1% .
Most participants in the survey (49.5%) claimed that the response by school professionals in
instances of homophobic, biphobic and transphobic remarks was not adequate. Only 26.8% of
respondents answered that the response by school professionals was adequate.
When asked about instances of anti-LGBT verbal harassment in their schools, respondents answered
that they witnessed such instances sometimes - 35.4%, often 16.2%%, and very often – 10.6%.
47.7% of participants in the survey claimed that anti-LGBT verbal harassment comes from students,
while 28.9% claimed that both students and school staff engage in anti-LGBT verbal harassment.
20.3 % of respondents claimed that others in and around the school community verbally harass
LGBT students.
The majority of respondents (55.1 %) insisted that school professionals do not react to anti-LGBT
verbal harassment. Only 17.2 % of participants in the survey said that teachers react to this type of
verbal harassment.
Most participants who have witnessed reactions to anti-LGBT verbal harassment (54.5%) think that
the response of the school staff was not adequate. Only 24.7% of respondents claimed that the
response by school professionals was adequate.
When asked about anti-LGBT physical assault, most respondents - 57,1% - claimed that they have
never witnessed it. 11.1% of participants claimed that such incidents are being witnessed rarely,
while almost the same percentage - 11.6% - said that such instances occur often. Only 5.6 % of the
participants claimed that such instances occur very often.
30.8 % of respondents claimed that students are responsible for such incidents, while 11.1% said
that both students and teachers engage in anti-LGBT physical assault. However, the majority of
respondents - 52.5% - said they were unaware of who perpetrators were.
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67.2% of respondents claimed that they were unaware or did not know whether school staff would
intervene in the event of anti-LGBT physical assault. 24.2% of respondents thought they would not
intervene, while 8.6% thought teachers would intervene.
Similarly, most respondents (62.3 %) do not know whether the reaction of school staff to anti-LGBT
physical assault would be adequate. 25.3% of respondents claimed that the reaction of school
professionals would not be adequate, while 12.6% claimed the same reaction would be adequate.
When asked how often they witness anti-LGBT harassment online, 19.7% of respondents claimed
that they witness it very often, 21.7%, often and 22.2%, sometimes, while only 25.3% of respondents
never witnessed anti-LGBT harassment online.
When inquired about the type of bullying reporting system being used in their schools, most
respondents claimed that there is no such system in place. Other participants claimed that the only
option available to students is to talk to the class tutor or a trusted teacher, yet most respondents
said they don’t trust such an approach to be efficient. A number of 15 responses (7.6% of total )
were of distinctive homophobic nature.
4.4. Policies, action plans and support systems
When asked about specific national policies and action plans on tackling HBT bullying, most
respondents (79.8%) claimed that they do not know whether this kind of plan exists.
73.8% of respondents claimed that the national curriculum in Romania does not include LGBT
content; while 21.7% were unsure whether such content exists in Romanian schools.
Some 4.5% of respondents claimed that there is a specific national law that limits the possibility to
talk about LGBT issues at schools, which in fact is not correct.
Most respondents said that there are no support services for students who experience HBT bullying.
Some respondents suggested that students could approach a class head teacher or a sympathetic
teacher to disclose the bullying but, nevertheless, teachers would not always get involved or be able
to support the child. Other responses focused on law enforcement institutions such as the police or
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the National Council for Combating Discrimination A number of responses also mentioned ACCEPT
as a source for students who experience HBT bullying.
61.1% of respondents said that they are unaware of the availability of materials on HBT bullying.
Some 19.2% of respondents said that they are aware of such materials.
Almost half of respondents - 43.9% - did not know of any public/private
organizations/institutions/bodies in the country that are specialized in matters of HBT bullying
and/or provide support services for LGBT youth. 36.9 % of respondents knew at least one such
source; while 19% claimed that they didn’t know whether such sources exist.
When asked about anti-bullying programs implemented in their schools, most respondents were
very sceptical about measures that are being implemented. Most respondents claimed that antibullying activities are very sporadic and not taken seriously by students or school professionals.
Another point raised in the survey was that anti-bullying campaigns fail to identify LGBT students as
a risk group and bullying is rarely if ever connected to sexuality or gender identity.
4.5. The status of LGBT students in educational settings. The majority of survey respondents (59.1%)
claimed that schools are not safe enough for LGBT youth. At the same time, 22.7% of respondents
said they didn’t know whether schools are safe for LGBT students.
More than half the respondents (59.9%) claimed that HBT bullying incidents in schools are a serious
or quite serious problem.
Some of the respondents described the following incidents:
The most common incidents are homophobic hate speech. This is when teachers or colleagues
(students) humiliate “gays” in general. They use the term to mean abnormality and perversion and
this is what has kept me from opening up at school, so only my close friends know who I am.
(Student, cis woman, bisexual)
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For example, a colleague of mine always makes fun of me because I have a girlfriend and I am
bisexual. I have another bisexual colleague in school and all the students call her names when she is
passing by and she is often insulted.
(Student, cis woman, bisexual)
I was harassed in middle school and no one intervened.
(Student, cis woman, lesbian)
They play a lot with your mind, they destroy your self-confidence and they destroy your self-worth.
You end up doubting yourself and you just feel anxious and disgusted to go to school.
(Student, non-binary, lesbian)
For example, someone walks in after you in the school toilet to check your genitals because your
physical appearance raises doubt over your gender.
(Student, trans woman)
I heard teachers making nasty comments about a trans person. This guy doesn’t go to sport classes
anymore because he is afraid of exposing himself in the locker rooms. When I hear this kind of
comments I tend to have a big mouth but I don’t want to risk too much. I’m not 100% "out" and I am
afraid that if a teacher finds out they might tell my parents.
(Student, cis man, gay)
72.7% of survey respondents insisted that the State is not doing enough to protect LGBT youth
against HBT bullying.
When asked how many openly LGBT students and teachers are there in their school, 34.2% of
respondents claimed that there are at least 2-5 openly LGBT students or teachers, while 50.5%
claimed there are none.
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74.5% of survey respondents agreed that students and teachers should be able to be open up about
their sexual orientation and gender identity at school. Some 20.1% of respondents did not agree
with this.
When inquired whether there are any classes at school where LGBT topics are discussed, 61.6% of
respondents claimed that there are no such classes, while 26.8% claimed there are some classes
where LGBT topics are discussed.
35.9 % of respondents claimed that LGBT topics in these classes are being discussed in a neutral
way, while 44% insisted that these topics are being discussed in a negative way.
For the open answer question inquiring what schools could do to improve the lives of LGBT students,
suggestions were as follows:
•

Introducing sexual education since kindergarten

•

Workshops and classes to explain to students and teachers what LGBT really stands for

•

Prohibiting teachers to discriminate students and educating teachers about LGBT rights

• The Ministry of Education needs to tackle this serious matter. The students cannot educate
teachers.
•

Anti-bullying campaigns in schools

• Serious and well documented talks about sexual orientation and gender identity for all school
professionals, parents and students. Special information programs for teachers and parents are a
must because young people have more access to information than their parents, but some have to
comply with what their families consider to be real “values”.
4.6. Training needs
Most respondents (86.4%) have never taken part in dedicated training programs or workshops
concerning HBT bullying and LGBT students.
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67.7% of respondents would like to take part in such training programs. 22.7% of respondents would
not like to attend such training programs.
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5. Conclusions and recommendations
This research shows that schools in Romania are far from being safe spaces for LGBT students.
Homophobic, Biphobic and Transphobic bullying happens on a constant basis in Romanian schools,
while schools are not equipped to adequately handle the problem. Teachers and school
professionals have very limited knowledge of terminology and legal frameworks that apply in
Romania and for this reason, they often fall short when dealing with cases of homophobic bullying.
In spite of formal mechanisms set up in schools to combat school violence, LGBT students do not
feel safe. This is both due to the fact that this type of institutional mechanisms is not flexible enough
to be of use in cases of bullying (the committees exist more on paper than as action focused bodies)
and to the fact that LGBT students are invisible to schools. As one participant noted, the school
doesn’t care about the students’ gender, desires or sexuality, the school only cares if students
achieve certain performance standards or not. The students’ lives and experiences with violence
while at school are completely ignored by school managers. Bullying situations are assigned to
school counsellors or left for parents to handle individually.
Considering the more recently implemented legal framework, schools must take action and counter
SOGI-based bullying. The best option and one that this study tested is to have a community
approach to tackling SOGI-based bullying and include teachers, students and parents in preventive
programs.
As focus group interviews and survey data show, there is a lack of information related to SOGI and
SOGI-based violence. This lack of science based information, together with the more pervasive
homophobia present in the Romanian society, leads to a perpetuation of ignorance related to LGBT
persons and their rights. Schools are nonetheless places that should provide solid science based
information and raise the bar in terms of instilling values in students - values that are in line with
the requirements of today’s society, including empathy, respect and value for diversity, curiosity
and inclusion. This is a mission that some teachers participating in our FGs also resonate with and
further training programs should be using this approach.
This research builds on data gathered from both LGBT friendly and LGBT ignorant participants, yet
for both camps, the overall problem is a lack of awareness and a lack of contact with the LGBT

community. Nonetheless, as shown by the desk research and the online survey, Romania also has
strong and influential homophobic groups. They monitor the activities of NGOs focusing on LGBT
rights, react, and try to disrupt (block) initiatives and use a variety of tactics to discourage any LGBT
friendly agenda. This is an objective obstacle, yet one that should not prevent action but rather
shape strategies for further action. Teachers, parents and students are interested in broadening
their understanding of the subject, but in order to efficiently target such groups one also needs to
think of how to bypass or respond to homophobic attacks.
The study shows that SOGI-based bullying happens in Romanian schools. It also shows that it is often
adults (teachers) who openly discriminate against LGBT students. Schools must be prepared to
handle such cases and observe existing laws, another area where serious awareness and training is
required.
One last conclusion is that any approach to training should be focused on including not only
information but also techniques of sharing information about sexual orientation and gender identity
in a friendly manner, so that schools may find the right way to approach students and parents.
5.1. Future research areas
As shown in the desk research report for this study, LGBT students are rarely used as a category
when conducting research on the school environment in Romania – be it in studies about bullying,
teen sexuality, school drop-outs, etc. Clearly, Romanian schools have a significant percentage of
LGBT students and their voices must be heard. This is why we recommend that youth studies should
include LGBT youth as a distinctive category.
Moreover, with a new bullying legislation in place, prevalence studies on school bullying should also
be set in motion. These studies should account for SOGI-motivated bullying as a distinct category.
Lastly, more research is needed with regard to the perceptions and the attitudes of the school
population concerning sexual orientation and gender identity. An update study of ACCEPT’s 2016
national research on the Attitudes and Perceptions of High School students related to LGBT issues
is needed.
5.2. Policy Recommendations
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National policy makers must take all necessary measures to ensure that Romania abides by the EU
standards in place regarding the protection of LGBT communities, including the protection of LGBT
youth. To this end, we make the following recommendations:
• The Romanian Ministry of Education must include ACCEPT and other relevant NGOs in the
process of developing the health and sexuality curricula, so that materials and teacher training tools
include science based information on sexual orientation and gender identity. As the current study
shows, there is a wide knowledge gap in this area.
• The Romanian Ministry of Education should also revise the national education curriculum in
order to include LGBT content. This measure will reduce discrimination and stigma related to sexual
orientation and gender identity.
• The Romanian Ministry of Education, in cooperation with relevant NGOs must ensure that
Government institutions collect data on bullying and harassment; this data must include SOGI-based
incidents and effective monitoring of policies for combating school violence.
• To ensure funding for LGBT support services, particularly for services dedicated to LGBT youth.
These services can include counselling, therapy, medical advice and treatment and legal aid. LGBT
youth face much vulnerability and need professional LGBT friendly support available to them at no
cost.
• Teachers and school professionals must be adequately trained and must have clear guidelines
on how to tackle SOGI-based bullying.
• LGBT civil society organizations must become a reference point and a trusted partner for
schools.
5.3. Recommendations for Schools
The set of recommendations for schools was built in accordance with the ideas and suggestions
made by the students who participated in this survey. Some of the recommendations reflect the
training needs of school professionals, while the majority refer to actions and concrete activities
that students could do in order to educate themselves on matters of human sexuality.
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• Schools should provide information on LGBT related topics. The aim of information campaigns
should be to educate both teachers and students on LGBT rights.
• Information about LGBT communities across the world and across times must be included in
formal classes across various disciplines. This kind of long-term approach will create a lasting change
of how the LGBT community is perceived. This step can only be developed in cooperation with LGBT
organizations and LGBT history experts, in order to include relevant and science based information.
• Schools should find a functional mechanism for sanctioning SOGI-based bullying. This
mechanism must be flexible and user friendly, so students can report and share their daily
experiences with bullying.
• Teachers and other school professionals should attend training programs on bullying and SOGIbased bullying. Th training programs can provide teachers with the necessary information to protect
LGBT youth. Teachers should learn more about their legal obligation to protect all students in
schools. Students who are violent towards other students should benefit from counselling.
•

Teachers should learn more about their legal obligation to protect all students in schools.

• Schools should encourage and promote LGBT-related events. Awareness events and campaigns
should involve students and outside guests, preferable people belonging to the LGBT community.
5.4. Recommendations for NGOs and municipalities
Recommendations for the wider community to counter bullying against LGBT youth:
• Schools and school professional must be encouraged to build partnerships with the relevant
NGOs and municipalities on SOGI issues.
•
LGBT friendly doctors and legal professionals should be identified in order to promote the
safety and wellbeing of LGBT youth. More training programs and awareness raising materials must
be made available to them.
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• Identifying institutional partners at local and national level who can help raise awareness on
the needs and experiences of LGBT youth.
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1. Scurtă prezentare a Proiectului și a situației actuale
privind respectarea drepturilor persoanelor LGBT la nivel
național (cu accent pe situația tinerilor LGBT)
Tinerii LGBT din România se confruntă cu prejudecăți și stigmatizare atât în mediul familial cât și la
școală. Opiniile și experiențele tinerilor LGBT sunt de cele mai multe ori invizibile în societate, iar
publicațiile și studiile evită de obicei subiectele pe această temă, cu excepția unor apariții episodice
în presă.
De cele mai multe ori, profesorii și alți profesioniști din domeniul educației preiau reacțiile
homofobe prezente la nivelul întregii societăți și reproduc opiniile și comportamentele homofobe,
inclusiv în mediul școlar. Mai mult, în octombrie 2018, când guvernul României a organizat un
referendum privind interzicerea prin Constituție a căsătoriilor între persoanele de același sex,
profesorii, în special profesorii de religie, și asociațiile de părinți au susținut această inițiativă. În mai
multe comunități, profesorii s-au implicat activ în mobilizarea votanților care să participe la scrutin
și să susțină măsura promovată de guvern. Din fericire, referendumul nu a avut succes, deși statul
român continuă să nu recunoască familiile formate din persoane de același sex. Din păcate,
implicarea profesorilor în acest referendum și-a lăsat amprenta în mod negativ asupra tinerilor LGBT
din școli.
În anul 2016, Asociația ACCEPT a realizat un studiu la nivel național intitulat „Un liceu sigur pentru
toți: Percepții și atitudini față de persoanele LGBT în mediul educațional românesc”1. Rezultatele
studiului au arătat că liceele din România nu reprezintă sub nicio formă un spațiu sigur pentru elevii
LGBT. 8% dintre respondenți, elevi LGBT, au declarat că au fost victimele agresiunilor verbale sau
actelor de violență (inclusiv bullying), iar 64% din elevii LGBT au auzit remarci homofobe în școli,
termeni precum LGBT, gay, homosexual sau lesbiană fiind folosiți cu conotație negativă atât de
adulți cât și de copii în liceele din România. Studiul a mai relevat și faptul că tinerii români își ascund

1

(„Un-Liceu-Sigur-Pentru-Toți-Rezultate-Cantitative1.Pdf” n.d.)
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orientarea sexuală sau identitatea de gen până la terminarea liceului, din teama de a nu fi hărțuiți
sau batjocoriți.
Având în vedere circumstanțele actuale, proiectul are ca scop abordarea într-un mod mai complex
a aspectelor ce țin de instruirea comunităților din mediul școlar într-un număr de 4 țări, pentru
conștientizarea existenței bullying-ului motivat orientare sexuală și identitate de gen în școli.
Rezultatul urmărit este un mediu educațional cu mai puțină agresiune verbală și violență fizică
împotriva elevilor LGBT, dar și îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor LGBT și a sentimentului
de apartenență la comunitatea școlară.
Proiectul CHOICE intitulat „Promovarea unui mediu școlar incluziv și a diversității din punct de
vedere al orientării sexuale și identității de gen”, implementat cu sprijin financiar din partea
Programului „Drepturi, egalitate și cetățenie” al Uniunii Europene, a apărut ca urmare a dorinței
partenerilor implicați în proiect de a aborda problema bullying-ului cauzat de homofobie, bifobie și
transfobie. Proiectul urmărește să contribuie la promovarea unui mediu educațional incluziv, prin
prevenirea & combaterea intoleranței pe criterii de identitate de gen, expresie de gen, orientare
sexuală și/sau caracteristici sexuale, în Bulgaria, Grecia, Lituania și România.
Activitățile din proiect vor contribui la îmbunătățirea capacității profesioniștilor care activează în
învățământul gimnazial și liceal de a susține diversitatea și de a crea medii școlare incluzive;
facilitarea raportării actelor de violență & intoleranță pe criterii de orientare sexuală și identitate de
gen și accesării serviciilor de suport de către victime și martori (și chiar agresori); precum și la
conștientizarea în rândul comunităților școlare și a publicului în general, a discriminării/bullyingului/violenței motivate de orientare sexuală și identitate de gen din mediul școlar.
1.1 Metodologia
Pentru atingerea obiectivelor mai sus menționate, au fost aplicate metode de cercetare primară și
secundară care au inclus a) o cercetare documentară, b) un chestionar online și c) întâlniri cu 3
grupuri țintă formate din profesioniști din domeniul educației, elevi și părinți.
1.2. Cercetarea documentară
În primul rând, a fost analizată literatura de specialitate, iar rezultatul analizei a fost prezentat întrun document de 30 de pagini ale cărui constatări sunt prezentate în rezumat în secțiunea 2 a acestui
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Raport. Obiectivul cercetării documentare a fost prezentarea situației curente din punct de vedere
al temei de interes și a cadrului legal aplicabil, precum și identificarea deficiențelor și nevoilor
specifice în cazul concret al situației din România.
1.3. Chestionarul online
În al doilea rând, s-a realizat un studiu prin intermediul unui chestionar online la care au participat
198 de persoane (120 – numărul de persoane minim estimat), al cărui scop a fost identificarea
prevalenței bullying-ului motivat de orientarea sexuală și identitatea de gen, a reacțiilor personalului
din școli și a elevilor și a modului în care problema este sau ar putea fi rezolvată și combătută în
cadrul comunităților școlare din România. Raportul privind rezultatele chestionarului online a fost
realizat în perioada decembrie 2019 – ianuarie 2020, iar rezumatul constatărilor este prezentat în
Secțiunea 3 a acestui Raport.
1.4. Întâlnirile cu grupurile țintă
În al treilea rând, în decembrie 2019, au fost realizate interviuri cu grupurile țintă, respectiv două
grupuri țintă formate din profesori și alți profesioniști din domeniul educației, care au inclus un
număr total de 17 participanți (din 20 estimați) și două grupuri țintă formate din elevi, care au inclus
un număr total de 20 de participanți (din 20 estimați). În februarie 2020, au avut loc întâlniri cu încă
două grupuri țintă formate din părinți, care au inclus un număr total de 20 de participanți (din 20
estimați). Scopul întâlnirilor cu grupurile țintă a fost explorarea experiențelor participanților și a
opiniilor acestora cu privire la subiectul analizat, precum și a nevoilor acestora din punct de vedere
al combaterii bullying-ului. Constatările au fost incluse în 6 rapoarte, câte unul pentru fiecare grup
țintă, și sunt prezentate în Secțiunea 3 a acestui document.
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2. Principalele constatări ale cercetării documentare
2.1. Date statistice și sociale/demografice privind infracțiunile motivate de ură, discursul motivat de
ură, discriminarea și bullying-ul împotriva elevilor LGBT la nivel național. Sursele datelor analizate
includ, printre altele, autorități/organisme/instituții publice la nivel european (ex. Eurobarometrul,
Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale2 etc.) și internațional (ex. OSCHE/ODIHR3 ) și/sau
autorități/organisme/instituții publice la nivel național (ex. Poliția, Avocatul Poporului, Institutul
Național de Statistică, Comitetele/Consiliile Naționale pentru Drepturile Omului), precum și
organizații naționale, europene și/sau internaționale (ex. organizații pentru drepturile omului,
organizații LGBT).
Harta Rainbow Europe din 2017, care prezintă legislația și politicile ce garantează drepturile
persoanelor LGBT în țările europene, poziționează România pe locul 35 dintr-un număr de 49 de țări
analizate, cu un scor general de 21%4. Rapoartele indică faptul că gradul de acceptare socială a
persoanelor LGBT în România este în continuare scăzut. 64% din respondenții Studiului LGBT din
Uniunea Europeană în anul 2014 au declarat că discriminarea pe criterii de orientare sexuală este
„larg răspândită” la nivel național, comparativ cu media de 31% la nivelul Uniunii Europene5. Mai
mult, 54% din respondenții persoane LGBT au declarat că au fost discriminate sau hărțuite pe motiv
de orientare sexuală, comparativ cu 47%, media europeană6. Prin urmare, marea majoritate a
persoanelor LGBT din România preferă să nu-și dezvăluie orientarea sexuală sau identitatea de gen,

2

Spre exemplu:
- Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale (FRA), Professionally speaking: challenges to achieving equality for
LGBT people, Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2016. Extras din:
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/professional-views-lgbt-equality /
- Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale (FRA), Protection against discrimination on grounds of sexual
orientation, gender identity and sex characteristics in the EU – Comparative legal analysis – Actualizat 2015, Luxemburg:
Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2015. Extras din:
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/lgbti-comparative-legal-update-2015 /
Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale (FRA), Being Trans in the EU - Comparative analysis of the EU LGBT
survey data, Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2014. Extras din:
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/being-trans-eu-comparative-analysis-eu-lgbt-survey-data
3
Oficiului OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului (ODIHR), Hate Crime Reporting 2016, 16 noiembrie
2017. Extras din: http://hatecrime.osce.org/2016-data
4
https://rainbow-europe.org/#8655/0/0, accesat în data de 9.12.2019
5
(Europäische Union 2014)
6
(Europäische Union 2014)

așa cum confirmă și rezultatele studiului, care arată că 72% dintre participanți nu-și discută niciodată
deschis apartenența la comunitatea LGBT.7
Conform datelor Eurobarometrului din 2019, 38% din persoanele care au participat la sondaj în
România au fost de acord cu afirmația conform căreia persoanele homosexuale ar trebui să aibă
aceleași drepturi cu persoanele heterosexuale (versus 76% media UE).8 În perioada cuprinsă între
publicarea datelor Eurobarometrului din 2015 și 2019, doar 2% dintre români și-au schimbat opiniile
homofobe (36% dintre participanți fiind de acord că persoanele homosexuale ar trebui să aibă
aceleași drepturi cu persoanele heterosexuale în 2015) față de 5% în medie, în Uniunea Europeană
(de la 71% în 2015 la 76% în 2019). Încetinirea creșterii nivelului de acceptare în România este parțial
rezultatul climatului social și politic din ultimii trei ani, perioadă în care guvernul și alte forțe sociale
au luat măsuri active în sensul înlocuirii democrației și diversității cu „valorile tradiționale” și al
refuzulului de a acorda aceleași drepturi familiilor formate din persoane de același sex. În anul 2018,
guvernul României a organizat un referendum pentru interzicerea prin Constituție a căsătoriilor
între persoanele de același sex. Din fericire, referendumul a fost invalidat.
2.2. Situația tinerilor LGBT, inclusiv din punct de vedere al discriminării în mediul educațional
(exemple: Studiul LGBT al FRA, ILGA-RIWI Global Attitudes Survey9, Eurobarometrul special –
Discriminarea în UE10).
Pentru România, există doar o singură estimare a populației LGBT în școli (între 4% și 12%), aceasta
fiind o cifră parțială, generală și nereprezentativă, calculată în anul 201411. Estimarea din „Studiul
privind normele sociale care influențează comportamentele de risc ale adolescenților din România”,

7

(Europäische Union 2014)
{Citat}
9
Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale (FRA), European Union lesbian, gay, bisexual and transgender
survey - Main results, Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2014. Extras din:
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/eu-lgbt-survey-european-union-lesbian-gay-bisexual-and-transgendersurvey-main
10
Comisia Europeană, Eurobarometrul Special 437 „Discriminarea în UE în ”, Uniunea Europeană, 2015. Extras din:
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/search/
Discrimination/surveyKy/2077
11
Studiul privind normele sociale care influenţează comportamentele de risc ale adolescenților din România, UNICEF
8
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realizat în anul 2014 de Romanian Angel Appeal pentru UNICEF arată că un procent cuprins între 4%
și 12% din adolescenții intervievați au avut relații sexuale cu persoane de același sex.
Raportul FRA din 2009 menționează faptul că autoritățile naționale recunosc existența fenomenului
de bullying în licee. Elevii LGBT din licee cad victimă actelor de violență, în special actelor de violență
verbală motivate de homofobie. Raportul menționează și lipsa din programele școlare a
informațiilor de natură științifică privind orientarea sexuală12.
În 2016, un alt Studiu FRA axat pe funcționarii guvernamentali a indicat și faptul că programele
școlare nu includ informații obiective privind orientarea sexuală și identitatea de gen și drepturile
fundamentale ale persoanelor LGBT. Jumătate din profesioniștii din domeniul educației intervievați
în România au sugerat faptul că aspectele LGBT sunt abordate în majoritatea școlilor din România
doar prin prisma remarcilor homofobe și a punctelor de vedere religioase privind
homosexualitatea13.
Lipsa cronică de informații obiective de natură științifică privind sexualitatea umană se reflectă de
asemenea în numărul scăzut de elevi care participă la orele de educație sexuală – doar 6% din elevi
în 2016, procentul scăzând chiar și mai mult de atunci.
Studiul realizat în 2016 de Asociația ACCEPT, intitulat „Un liceu sigur pentru toți: Percepții și atitudini
față de persoanele LGBT în mediul educațional românesc”, este, în acest moment, singurul studiu
care a evaluat atitudinile și percepțiile majorității populației școlare și experiențele elevilor LGBT în
România.
În cele ce urmează, sunt prezentate câteva dintre principalele rezultate ale studiului:
Principalele rezultate ale studiului au demonstrat existența unui grad ridicat de homofobie în rândul
elevilor din România:

12

Homofobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity in the EU Member States, FRA
2009 (“397-FRA_hdgso_report_part2_en.Pdf” n.d.)
13
Professionally Speaking: challenges to achieving equality for LGBT people.
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•

1 din 4 elevi de liceu consideră că homosexualii sunt niște ființe inferioare.

•

sub un sfert, 23% dintre elevi consideră că lesbienele sunt niște ființe inferioare.

•

2 din 5 liceeni (40%) cred că bărbații homosexuali nu ar trebui să predea în școli.

•

aproape jumătate dintre elevi (46,5%) ar fi deranjați să aibă un coleg homosexual.

•

35% dintre elevi nu ar fi de acord să aibă o colegă lesbiană.

• 2 din 5 elevi (41%) consideră că bărbații cu un comportament mai feminin ar trebui să se simtă
rușinați de felul în care se poartă.
• peste jumătate dintre elevi (51%) consideră că operațiile de schimbare de sex sunt
condamnabile din punct de vedere moral.
• 61,5% dintre liceeni declară că ar face orice ca să depășească o situație în care s-ar simți atrași
de persoane de același sex.
• 11% dintre liceeni declară că au asistat la momente în care unul dintre colegi a fost batjocorit
sau agresat pentru (presupusa) orientare sexuală.
• Doar 5% dintre elevi ar cere ajutorul unui profesor sau al directorului în cazul în care ar fi
martorul unei situații în care un coleg ar fi batjocorit sau agresat de colegi pe motiv că ar avea altă
orientare sexuală.
• Aproape 20% dintre respondenți nu ar interveni în situații violente sau - și mai grav - chiar ar
participa la violențe împotriva colegilor săi considerați LGBT.
Pentru elevii LGBT școala nu este nici pe departe un spațiu sigur:
• 110 elevi au afirmat că au asistat la scene în care colegi de școală au fost batjocoriți sau agresați
din cauza orientării sexuale (34% din respondenții pe eșantion LGBT și aliații lor).
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• Dintre aceștia, 15 au declarat că ei înșiși au fost victime ale unor astfel de agresiuni în repetate
rânduri. Această cifră reprezintă un procent de 8% din totalul tinerilor LGBT care au răspuns la
această anchetă.
•

61% dintre elevii LGBT au fost victimă sau martor al unei agresiuni.

• 96% consideră că termenii lesbiană sau homosexual sunt folosiți cu sens negativ în România
ceea ce îi face să se simtă stigmatizați și să nu dorească să își recunoască orientarea sexuală la școală.
• 64% dintre elevii LGBT și aliații lor au menționat că la ore se fac remarci negative la adresa
persoanelor LGBT.
• 71% dintre elevii LGBT consideră că tinerii LGBT nu sunt în siguranță la școală, mai ales din punct
de vedere emoțional.14
2.3. Cadrul legal național privind infracțiunile motivate de ură, discursul motivat de ură,
discriminarea și bullying-ul
Până în data de 22 noiembrie 2019, Romania a fost una din puținele State Membre UE fără prevederi
legale specifice referitoare la fenomenul bullying-ului în școli. Un amendament la Legea Educației
prevede în prezent că în unitățile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării
profesionale sunt interzise comportamentele care constau în violența psihologică - bullying.
Amendamentul prevede și o definiție a bullying-ului care ține cont și de aspectele de gen și orientare
sexuală.
Violența psihologică - bullying este acțiunea sau seria de acțiuni fizice, verbale, relaționale și/sau
cibernetice, într-un context social dificil de evitat, care se săvârșește cu intenție, care implică un
dezechilibru de putere și are drept consecință atingerea demnității ori crearea unei atmosfere de
intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau
grup de persoane și vizează aspecte de discriminare și excludere socială, care pot fi legate de

14

Asociatia ACCEPT, Un Liceu Sigur pentru Toti –Raport Final, 2016, Extras din http://www.acceptromania.ro/wpcontent/uploads/2016/03/Un-liceu-sigur-pentru-to%C8%9Bi-rezultate-cantitative1.pdf
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apartenența la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie
defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală.15
Legea modificată este mult prea recentă pentru a avea implicații semnificative, dar per total, pare
un pas în direcția potrivită, având în vedere că, până în prezent, problema bullying-ului nu a fost
abordată în instituțiile de învățământ din România. În special până în anii 2012-214, problema
bullying-ului nu a fost conștientizată și nu a făcut obiectul unor studii de cercetare.
Problema bullying-ului nu a fost inclusă în politici specifice și nici nu a fost menționată în
regulamentele interne ale școlilor. Bullying-ul a fost inclus de cele mai mult ori în categoria actelor
de violență în școală, alături de alte comportamente mult mai vizibile precum delincvența juvenilă,
distrugerea bunurilor aparținând școlii și infracțiunile comise de elevi. La nivelul fiecărei școli a fost
înființat un organism intitulat Comitetul pentru Prevenirea și Eliminarea Violenței, Discriminării și
Corupției, al cărui scop stabilit a fost monitorizarea și gestionarea incidentelor violente în școli. Din
păcate, mandatul acordat acestui Comitet a fost mult prea general pentru a funcționa și a fi util
elevilor și profesorilor.
Conform legislației din România, infracțiunile motivate de ură pot constitui circumstanțe agravante
și pot fi considerate infracțiuni grave. Art. 77 alin. (h) din Codul Penal (CP) prevede că săvârșirea
infracțiunilor pentru motive legate de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare
sexuală, opinie ori apartenență politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică
necontagioasă sau infecție HIV/SIDA ori pentru alte împrejurări de același fel, considerate de
făptuitor drept cauze ale inferiorității unei persoane în raport cu celelalte constituie circumstanță
agravantă.
Identitatea de gen nu este inclusă în categoria prejudecăților care conduc la infracțiuni motivate de
ură. Această situație vulnerabilizează și mai mult tinerii trans, care devin deseori victimele actelor
de violență.
Guvernul României raportează periodic către OSCE/ODHIR date privind infracțiunile motivate de
ură; numărul de infracțiuni motivate de ură înregistrate de poliție: 2014 – 25; 2015 – 15; 2016 – 10;

15

Articol din Legea Educației din România, Legea nr. 1/2011
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2017 – 1; 2018 – 2)16. Cu toate acestea, nu există proceduri specifice pentru înregistrarea
infracțiunilor motivate de ură, iar într-un număr de situații, ODHIR a remarcat faptul că organismele
de aplicare a legii din România nu au înregistrat și cauzele care a stat la baza infracțiunilor motivate
de ură. Mai mult, datele statistice nu prezintă separat infracțiunile motivate de ură, ceea ce face
imposibilă identificarea orientării sexuale ca motiv pentru comiterea infracțiunilor.
Discursul motivat de ură nu are o definiție specifică în legislația din România putând fi clasificat în
categoria comportamentelor discriminatorii care au ca rezultat incitarea la ură. Conform cadrului
legal aplicabil, discursul motivat de ură poate fi sancționat prin legea penală (incitarea la ură) sau
civilă (anti-discriminare).
2.4. Politici naționale de prevenire/combatere a infracțiunilor motivate de ură, discursului motivat
de ură, discriminării și bullying-ului împotriva persoanelor LGBT în țara parteneră (dacă acestea
există)
Proiectul de Strategie Națională intitulat „Egalitate, Incluziune, Diversitate” (2018-2022) cuprinde
anumite măsuri de nediscriminare a persoanelor LGBT, deși nu măsuri care țintesc specific aceste
aspecte. Proiectul de Strategie este în fază de proiect încă din anul 2016, existând astfel un vid de
implementare a politicilor de promovare a nediscriminării și egalității. Lipsa unor politici țintite care
să asigure respectarea efectivă a drepturilor fundamentale ale persoanelor LGBT reprezintă o
barieră semnificativă inclusiv în mediul educațional, contribuie la invizibilitatea elevilor LGBT și lasă
nerezolvată problema lipsei de drepturi fundamentale pentru persoanele LGBT în mediul
educațional.
La nivel național, nu există o politică dedicată combaterii infracțiunilor motivate de ură, discursului
motivat de ură sau discriminării îndreptate împotriva persoanelor LGBT. Mai mult, Ministerul
Educației este reticent în a discuta aspecte LGBT în general și aspecte privind bullying-ul de natură
homofobă în particular.
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2.5. Bune practici din alte proiecte implementate la nivel național și/sau de organizații pentru
prevenirea și combaterea actelor de violență pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen în
mediul școlar (dacă acestea există)
Până în prezent, ACCEPT este singura organizație LGBT care a interacționat cu sistemul de educație
din România. Asociația ACCEPT oferă suport tinerilor LGBT din școli și contribuie în mod activ la
combaterea discriminării pe criterii de orientare sexuală și identitate de gen.
În perioada 2015-2016, Asociația ACCEPT a derulat un proiect axat pe tinerii LGBT din licee. În
această perioadă de timp, ACCEPT a dezvoltat pentru profesori un instrument de abordare a
aspectelor ce țin de orientarea sexuală și identitatea de gen și o programă școlară pentru elevi, pe
aspecte privind nediscriminarea persoanelor pe criterii de orientare sexuală și identitate de gen și
drepturile persoanelor LGBT. În proiect au fost implicate în total 9 licee, iar la modulul educațional
de prevenire și combatere a discriminării care s-a desfășurat pe parcursul unui semestru au
participat 540 de elevi de liceu. Activitățile la clasă au fost desfășurate de 54 de profesioniști în
domeniul educației care au fost instruiți de ACCEPT. Instruirea a inclus învățarea și testarea
materialelor educaționale pregătite de ACCEPT și a abilităților practice necesare abordării situațiilor
la clasă în care pot apărea comportamente homofobe sau transfobe. Instrumentul de instruire a
profesorilor și pachetul educațional adresat elevilor au fost concepute în baza rezultatelor studiului
„Un liceu sigur pentru toți” care a analizat experiențele tinerilor LGBT în mediul școlar și a testat
atitudinile și percepțiile elevilor vizavi de persoanele LGBT. Studiul a fost realizat la nivel național și
s-a bazat pe un număr de peste 1,000 de răspunsuri primite de la elevi.
2.5.1. Colectarea de date privind bullying-ul și hărțuirea și monitorizarea politicilor în domeniu
Guvernul colectează date privind bullying-ul și hărțuirea în școli, dar, având în vedere că prevederile
legislative privind prevenirea și combaterea bullying-ului sunt foarte noi, nu există încă un mecanism
de monitorizare a implementării acestora în legea educației. Mai mult, la nivel național nu există
nicio altă politică sau ghid național privind combaterea bullying-ului pe motiv de orientare sexuală
sau identitate de gen.
2.5.2. Sisteme suport

Susținerea acordată de Comisia Europeană pentru---__________----realizarea acestui material nu
echivalează cu o aprobare a conținutului, acesta reprezentând doar opiniile
autorilor. Comisia Europeană nu acceptă nicio responsabilitate pentru utilizarea
informațiilor din conținutul acestui material.

7

La nivel național, nu există niciun sistem suport pentru elevii LGBT. În acest moment, există doar
câteva ONG-uri (printre care și ACCEPT) care oferă direct servicii tinerilor LGBT. Aceste organizații
își desfășoară activitatea mai ales în orașele mari din România, precum București, Timișoara și Cluj.
2.5.3. Informații și ghiduri
Singura resursă aflată la îndemâna profesorilor și celorlalți profesioniști în domeniul educației este
instrumentul dezvoltat de ACCEPT în 2016. Asociația ACCEPT a dezvoltat pentru profesori un
instrument de abordare a aspectelor ce țin de orientarea sexuală și identitatea de gen și o programă
școlară pentru elevi, pe aspecte privind nediscriminarea persoanelor pe criterii de orientare sexuală
și identitate de gen și drepturile persoanelor LGBT. În proiect au fost implicate în total 9 licee, iar la
modulul educațional de prevenire și combatere a discriminării care s-a desfășurat pe parcursul unui
semestru au participat 540 de elevi de liceu. Activitățile la clasă au fost desfășurate de 54 de
profesioniști în domeniul educației care au fost instruiți de ACCEPT.
2.5.4. Bune practici și campanii
Campania ACCEPT din 2016 intitulată „Un liceu sigur pentru toți” reprezintă până în acest moment
singura inițiativă de implicare directă a comunității școlare din România. Campania s-a bazat pe
rezultatele studiului „Un liceu sigur pentru toți: Percepții și atitudini față de persoanele LGBT în
mediul educațional românesc”, care a încercat să prezinte în detaliu atitudinile elevilor de liceu față
de persoanele LGBT din categoriile persoane lesbiene, gay, bisexuale și transgender, precum și
dimensiunea subiectivă a homofobiei. Itemii utilizați au fost preluați din scale privind homofobia
validate intern și adaptate realităților din România. Scopul studiului a fost prezentarea problemelor
cu care se confruntă tinerii LGBT prin dezvăluirea experiențelor acestora în liceele din România.
Studiul cantitativ a fost efectuat pe un eșantion de conveniență format din elevi din 10 licee din
România, aflate în 8 județe și 6 regiuni de dezvoltare (cu 613 elevi care au răspuns în scris unui
chestionar) și pe un eșantion separat de elevi LGBT și aliați ai acestora (cu un total de 324 de
răspunsuri valide colectate).
Rezultatele studiului au fost prezentate și partenerilor instituționali precum Ministerul Educației,
reprezentanți ai Asociațiilor Profesorilor și Consilierilor Școlari și Administrația prezidențială. Deși
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studiul a fost bine primit, politicile aferente au întârziat să fie puse în aplicare din cauza contextului
politic.
2.6. Date de contact (și o scurtă descriere) ale organizațiilor/organismelor/instituțiilor LGBT și de
apărare a drepturilor omului care oferă suport tinerilor LGBT
1. Asociația ACCEPT - București și la nivel național
Date de contact:
Persoană de contact: Florin Radu
Email: accept@acceptromania.ro
Telefon: +4021 252 56 20

2. Asociația PRIDE - Cluj-Napoca
Date de contact:
Persoană de contact: Lucian Dunăreanu
Email: lucian.dunareanu@prideromania.ro
Telefon: +40743655258

3. Identity.Education – Timișoara
Date de contact:
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Persoană de contact: Deea Radulescu
Email: contact@identity.education

4. Rise OUT - Iași
Date de contact:
Persoană de contact: Cosmin Grădinariu
Email: riseoutorg@gmail.com
Telefon: 0756 012 575

5. HLGBTQ+UNITED BRAȘOV (grup informal) - Brașov
Date de contact:
Persoană de contact: Ramona Grigoriță
Email: ramona.grigorita@gmail.com
Telefon: +40 722 196 74
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3. Întâlniri cu grupurile țintă
3.1. Scurtă prezentare a anchetei și a grupurilor țintă
Pentru studiul de față, ancheta a inclus un chestionar online și întâlniri cu 6 grupuri țintă formate
din părți implicate relevante (profesori, elevi și părinți). În cazul chestionarului online, participarea
a fost încurajată prin intermediul canalelor de social media ale Asociației ACCEPT. Astfel, rata de
participare la chestionar a fost mare, dar a inclus și grupuri homofobe care s-au mobilizat și au
răspuns la întrebările din chestionar. Au fost identificate un total de 22 de răspunsuri care au inclus
remarci homofobe explicite. Aceste răspunsuri au fost incluse în analiza finală a datelor, pentru
reprezentativitate.
Cele șase întâlniri cu grupurile țintă au avut loc în două locații, București și Timișoara, în decembrie
2019. Întâlnirile cu grupurile țintă formate din părinți au avut loc în februarie 2020.
Majoritatea elevilor din grupurile țintă au fost elevi LGBT. Profesorii și consilierii școlari care au făcut
parte din grupurile țintă au fost în mare măsură persoane fără prea multe cunoștințe despre
comunitatea LGBT (ceea ce a condus la un schimb de informații util pe parcursul întâlnirilor), în timp
ce părinții din grupurile țintă au fost părinți informați, cu un nivel adecvat de cunoaștere a
drepturilor persoanelor LGBT.
3.1.1. Întâlnirile cu grupurile țintă
Cele șase întâlniri cu grupurile țintă au avut loc în două locații, București și Timișoara, în decembrie
2019. Întâlnirile din Timișoara au fost organizate împreună cu un ONG LGBT local,
Identity.Education, înființat în octombrie 2019. Principalul obiectiv al acestui ONG este colaborarea
cu tinerii LGBT și profesorii pentru crearea unui mediu școlar incluziv. Întâlnirile cu grupurile țintă
formate din părinți au avut loc în februarie 2020, participanții provenind mai ales din București.
Majoritatea elevilor participanți la grupurile țintă au fost elevi care participă în mod regulat la
activitățile pentru tineri organizate de ACCEPT și Identity.Education. În timpul întâlnirilor cu
grupurile țintă, o parte dintre participanți și-au dezvăluit identitatea sexuală cercetătorului și
celorlalți participanți.

Profesorii și consilierii școlari care au făcut parte din grupurile țintă au fost în mare măsură persoane
fără prea multe cunoștințe despre comunitatea LGBT, ceea ce a condus la un schimb de informații
util pe parcursul întâlnirilor. Părinții din grupurile țintă au fost părinți informați, care erau la curent
cu activitățile Asociației ACCEPT și care aveau un nivel adecvat de cunoaștere a drepturilor
persoanelor LGBT.
3.1.2. Conținut și metodologie
Toate întâlnirile cu grupurile țintă au durat 1,5 ore.
Participanții au fost selectați în mod reprezentativ pentru fiecare grup țintă (profesioniști din
domeniul educației, membri ai Asociațiilor de părinți/Asociațiilor de părinți și profesori și/sau alți
părinți și elevi), cu un număr egal de participanți în fiecare grup.
Înainte de începerea întâlnirilor cu grupurile țintă, cercetătorul a oferit participanților informații
despre proiect, în limba oficială. De asemenea, cercetătorul a solicitat participanților semnarea unui
Consimțământ prezentat tot în limba oficială. Participanții nu au fost obligați să prezinte alte date
de identificare și/sau date personale de contact.
După confirmarea prezenței tuturor participanților, întâlnirile cu grupurile țintă au fost înregistrate
audio pentru a facilita transcrierea discuțiilor și pentru a susține validitatea rezultatelor cercetării.
Cercetătorul a încurajat implicarea în dialog a tuturor participanților, prin prezentarea deschisă a
opiniilor și ideilor într-un mediu prietenos și sigur care a facilitat discuțiile libere. Cercetătorul a
încurajat și participarea în egală măsură la dialog (prin alocarea de timp similar fiecărui participant
și a unui număr egal de întrebări/răspunsuri). Totuși, cercetătorul nu a obligat participanții să
răspundă la întrebări și a respecta dreptul acestora de a se abține de la anumite răspunsuri.
Întâlnirile cu grupurile țintă au avut loc într-un mediu propice (fără surse de distragere a atenției,
precum prezența altor persoane, apeluri telefonice, muzică etc.) atât în București cât și în Timișoara.
În cazul întâlnirilor cu grupurile țintă din Timișoara, ACCEPT a asigurat și protecția necesară
participanților, având în vedere experiențele anterioare, când ale evenimente au fost perturbate de
prezența grupurilor homofobe.
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3.2. Cunoașterea noțiunilor de bază (terminologie și cadru legal)
3.2.1. Elevii și cunoașterea noțiunilor de bază
Timișoara
Toți elevii care au făcut parte din grupurile țintă cunosc ce înseamnă termeni precum homofobie,
transfobie și bifobie. Cunosc, de asemenea, și termeni precum discriminare și discurs motivat de
ură. Elevii spun că au aflat de acești termeni folosind resurse online precum paginile de internet ale
unor organizații internaționale, alte site-uri, sau paginile de Facebook și Instagram ale influencerilor și artiștilor tineri (din România și străinătate) sau ale politicienilor și activiștilor pentru drepturile
omului din străinătate.
Toți elevii care au făcut parte din acest grup țintă au fost de acord cu faptul că profesorii au
cunoștințe mai limitate cu privire la aspecte precum orientarea sexuală sau identitatea de gen. O
parte dintre participanți chiar au indicat că au senzația că elevii trebuie să educe profesorii cu privire
la aspecte ce țin de orientarea sexuală și identitatea de gen, chiar dacă orice încercare de acest fel
pare a fi o bătălie pierdută din cauza faptului că profesorii sunt „blocați” în discursul anti-LGBTQI
promovat de Biserica Creștin-Ortodoxă Română. Elevii au mai declarat că profesorii lor din Timișoara
au tendința de a lua în derâdere discuțiile pe tema drepturilor persoanelor LGBT și că discuțiile de
acest gen îi pun în dificultate pe profesori (dar nu și pe elevi), profesorii fiind de cele mai multe ori
de părere că fenomenul „gay” – un termen general folosit de românii obișnuiți pentru persoanele
LGBTQI – este un fenomen neromânesc, mai degrabă importat din vest.
Unul dintre participanți a ilustrat lipsa de cunoștințe și prejudecățile profesorilor față de elevii
neconformi din punct de vedere al genului:
Un elev a venit cu părul mai lung la școală. Iar o profesoară i-a spus ceva de genul „Eu nu te las așa
la oră.” Iar eu am întrebat care e problema, iar profesoara a spus că are „freză de fete”. Nu m-am
putut abține și i-am spus că și pantalonii sunt de băieți, iar fetele (și chiar și profesoara) îi poartă și
nimeni nu le spune nimic.
București
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Toți participanții au demonstrat o bună cunoaștere a termenilor precum homofobie, bifobie sau
transfobie. Elevii înțeleg, de asemenea, foarte bine termeni precum discriminare, discurs motivat
de ură și infracțiuni motivate de ură. Participanții au declarat că folosesc o serie de resurse din social
media pentru a se educa în ceea ce privește subiecte precum sexualitatea umană, drepturile
persoanelor LGBT și alte subiecte care țin de comunitatea LGBTQI. Majoritatea participanților au
indicat și că își folosesc cunoștințele pentru a-și educa colegii și că, uneori, la ore precum filosofie,
istorie sau engleză, se discută subiecte pe aceste teme.
Am făcut o prezentare despre epidemia de HIV/SIDA în SUA. A trebuit să prezentăm un eveniment
care a marcat un deceniu al sec. XX și așa am ajuns să vorbim despre acest subiect.
3.2.2. Profesorii, alți profesioniști din domeniul educației și cunoașterea noțiunilor de bază
Timișoara
Participanții au răspuns unor întrebări referitoare la înțelesul termenilor homofobie, transfobie,
bifobie, discurs motivat de ură și infracțiuni motivate de ură, precum și la cadrul legal aplicabil
acestora.
Cel mai îngrijorător rezultat a fost acela că 75% dintre participanții la acest grup țintă au întâmpinat
dificultăți în descrierea sensului termenilor propuși pentru discuție. Cadrul legal aplicabil a fost
descris foarte vag, iar majoritatea profesorilor participanți nu au putut oferi trimiteri spre legislație.
Termenul cunoscut de majoritatea participanților a fost „bullying”, un termen cu care participanții
s-au mai întâlnit în activitățile școlare sau despre care au auzit în presă, având în vedere că la
începutul lunii decembrie 2019, bullying-ul a fost inclus în rândul actelor de violență în școli care
necesită aplicarea de măsuri specifice, iar legea educației a fost modificată pentru a include
prevederi specifice referitoare la bullying.
În ciuda vizibilității termenului ca urmare a deciziilor politice și a politicilor educaționale existente,
profesorii care au făcut parte din grupul țintă au demonstrat o înțelegere superficială a termenului
și au confundat de multe ori bullying-ul cu hărțuirea online.
Unul dintre participanți a declarat că:
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Ca profesori, ne-am confruntat cu situații de bullying. Unii copii au fost hărțuiți, mai ales pe paginile
de socializare.
Alți participanți au adus în discuție nivelul de cunoaștere a termenului și și-au recunoscut lipsa de
experiență și instruire pe acest subiect. Situația a fost chiar și mai gravă în cazul bullying-ului motivat
de orientarea sexuală și identitatea de gen:
Am auzit termenul bullying de la o colegă care a fost la un seminar pe tema asta și am întrebat-o
despre ce s-a vorbit. Eu auzisem la TV, dar nu eram sigură ce înseamnă.
(Profesor, Timișoara)
Școala noastră a fost implicată într-un proiect despre bullying. Am primit un pachet de informații și
ni s-a cerut să desfășurăm anumite activități cu elevii. Eu am încercat să le explic ce înseamnă
„bullying” și despre ce comportamente e vorba, dar mi-ar fi plăcut să beneficiez de instruire și să pot
discuta cu un expert. Copiii au făcut până la urmă o piesă de teatru despre violența în familie. Așa
mi-am dat seama că mulți dintre ei au probleme acasă.
(Profesor, Timișoara)
Din aceste răspunsuri, este evident că profesorii au nevoie de instruire cu privire la noțiuni de bază
referitoare la violența în școli, precum și la cadrul legal aplicabil pentru combaterea acesteia.
Chiar mai îngrijorătoare au fost răspunsurile obținute cu privire la termeni precum bifobie,
homofobie și transfobie. Abordarea unor aspecte precum persoanele trans și orientarea sexuală
non-heterosexuală reprezintă un tabu într-o asemenea măsură încât unii dintre participanți chiar nu
au mai putut să se implice în discuție. Alți participanți au avut probleme în definirea corectă a
termenilor, iar o mare parte din ei au declarat că nu au suficientă experiență pentru a discuta
subiecte legate de sexualitatea umană.
Nu am auzit niciodată ca un expert – psihologul școlii – sau vreun ONG să vină să ne spună nouă,
profesorilor, că, într-adevăr, bullying-ul motivat de orientarea sexuală sau identitatea de gen există
și trebuie rezolvat. Cred că cineva de specialitate ar trebui să se ocupe de așa ceva.
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O profesoară participantă la grupul țintă a spus că este convinsă că în clasa în care este dirigintă și
în liceu nu există persoane LGBT:
Eu petrec mult timp cu elevii și sunt toți politicoși și bine crescuți. În general, sunt elevi serioși, deci
nu cred că avem cazuri de elevi LGBT în școală.
București
Participanții au demonstrat înțelegerea terminologiei și a cadrului legal aplicabil termenilor luați în
discuție. Termeni precum discriminare, bullying, homofobie, transfobie și bifobie erau cunoscuți, la
fel termeni precum infracțiune motivată de ură sau discurs motivat de ură.
Unii dintre profesori au oferit interpretări proprii ale termenului „discurs motivat de ură”:
Discursul motivat de ură e un fel de manipulare; e un fel de a atrage ura din partea publicului care
nu e pregătit pentru chestiuni mai complexe.
Ura provine din multe resorturi interioare. Are legătură cu frustrarea, lipsa de informare, frânturi de
adevăr și experiențe personale. Cei care urăsc au propriile lor probleme pe care nu le pot rezolva șiși proiectează violența asupra celor mai slabi sau care nu se pot apăra. Sentimentul de superioritate
față de ceilalți arată că există probleme nerezolvate.
Discurs motivat de ură poate să însemne și Dan Puric ținând un discurs la Ateneu și băiatul șmecher
care predică in mini grupuri, nu doar incitarea la bătăi ci și stereotipuri negative care stârnesc în cel
care le aude dispreț sau sentimente negative.
Participanții au discutat despre problema bullying-ului în școlile în care predau. Aproape fiecare
participant a detaliat un caz de bullying cu care s-a confruntat. Aparent, toate cazurile au fost
rezolvate de profesori prin prisma abilităților lor personale și mai puțin prin aplicarea procedurilor
formalizate implementate la nivelul școlilor.
Toți participanții au fost de acord că una dintre dificultățile în identificarea actelor de bullying este
înțelegerea întregului lanț de evenimente care se petrec la nivel de clasă sau școală, în timp ce,
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uneori, persoana care este considerată agresor sau care se manifestă violent, se comportă așa
pentru că este la rândul său victima unor agresiuni.
Când vine vorba de bullying, profesorii observă, de obicei, un singur eveniment violent și-l pedepsesc
pe cel care se face vinovat de el. Nu există nici timp nici răbdare pentru a se analiza evenimentul în
detaliu și, surprinzător, de multe ori tendința e de a pedepsi pe cineva care e la rândul său victimă a
unor incidente repetate de bullying și care încearcă să reacționeze și să imite, fără succes, agresorul.
(Profesor, București)
Participanții în acest grup țintă au declarat de asemenea că elevii LGBT au probleme în școli nu doar
din cauza colegilor, ci și a altor profesori care au convingeri religioase foarte puternice pe care
doresc să le impună și elevilor.
A fost evident faptul că profesorii din Timișoara cunoșteau mai puțin aspectele LGBT și au
demonstrat mai puțină deschidere în discutarea subiectelor ce țin de sexualitate și identitate de
gen. Lipsa informării poate fi pusă și pe seama faptului că la nivel local nu a existat până în prezent
niciun ONG care să abordeze aspectele LGBT. Considerăm că grupul țintă din Timișoara este mult
mai reprezentativ pentru mentalitatea și nivelul general de cunoștințe în societatea română.
3.2.3 Părinții și cunoașterea noțiunilor de bază
Participanții în grupurile țintă au demonstrat un nivel bun de înțelegere generală a termenilor
homofobie, bifobie și transfobie, infracțiuni motivate de ură, discurs motivat de ură și discriminare
și au oferit chiar definiții destul de complexe. Participanții au părut familiarizați cu subiectul și au
declarat că au discutat aceste aspecte cu copiii lor în contextul referendumului din 2018.
Părinții au declarat că, din informațiile pe care le dețin, școlile nu aduc în discuție subiecte LGBT și
că, în general, senzația este că școlile și profesorii au o abordare conservatoare în acest sens. Părinții
sunt de părere că profesorii nu dețin informațiile și pregătirea pedagogică necesară pentru a putea
discuta cu elevii subiecte ce țin de sexualitatea umană. Pentru părinți este și mai dezamăgitor faptul
că profesorii menționează frecvent persoanele LGBT în sens negativ și declară că homosexualitatea
este o boală psihică. Teama părinților este că acest tip de discurs poate genera confuzie în rândul
elevilor, aceștia având acces la conținut online cu atitudine pozitivă față de persoanele LGBT.
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Părinții au declarat de asemenea că au cunoștință despre activități de prevenire și combatere a
bullying-ului în care au fost implicate anumite școli, dar senzația lor este că aceste activități sunt
sporadice și fără impact real. În plus, în ceea ce privește bullying-ul pe motiv de orientare sexuală și
identitate de gen, părinții au declarat că sunt de părere că acest subiect este mult prea sensibil
pentru profesori și nu cred că a fost vreodată discutat cu elevii.
3.3. Statutul elevilor LGBT în mediul educațional
3.3.1. Elevii și opiniile lor privind statutul elevilor LGBT în mediul educațional
Timișoara
Participanții sunt de părere că școala nu este un loc sigur pentru elevii LGBT, iar discriminarea
acestora se produce în mod frecvent.
Discriminarea se manifestă sub diferite forme, de la note, la neîncurajarea elevilor, marginalizarea
la anumite ore, negarea identității de gen a elevilor (profesorii refuzând să folosească formulele de
adresare și pronumele pe care le doresc elevii și amenințând cu luarea de măsuri disciplinare
împotriva elevilor suspectați a fi persoane LGBTQI) și promovarea de discursuri homofobe motivate
de ură, prin care profesorii normalizează opiniile homofobe.
De exemplu, profesorul de sport mi-a spus că nu-mi dă 10 pentru că sunt prea feminin, așa că mi-a
dat 9. Cred că mulți tineri LGBT sunt discriminați în școlile din România.
(Participant, bărbat cis, gay)
O altă concluzie esențială care s-a desprins în cadrul acestui grup țintă a fost aceea că elevii LGBTQI
sunt victime ale bullying-ului. Conform participanților, aceasta este o problemă larg răspândită,
profesorii neintervenind pentru a corecta comportamentele homofobe.
Participanții s-au declarat copleșiți de nivelul de homofobie din școli și dezamăgiți de lipsa de
susținere din partea profesorilor. Participanții au subliniat faptul că profesorii nu ajută, de obicei,
elevii LGBTQI care par a fi victimele unor acțiuni de bullying. Puțini profesori par a deține
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cunoștințele, capacitatea și motivarea necesară pentru a purta discuții deschise despre
stereotipurile și prejudecățile asociate orientării sexuale și identității de gen.
Participanții au sugerat că cea mai bună soluție pentru schimbarea mentalității generațiilor viitoare
este crearea unei comunități LGBT puternice în Timișoara, cu membri care să fie mentori pentru alți
elevi LGBT și care să fie instruiți pentru a putea vorbi elevilor și profesorilor din școli despre
sexualitatea umană, identitatea de gen, sexualitatea non-hetero, drepturi și discriminare.
București
Majoritatea participanților au declarat că, în ciuda faptului că există și profesori mai deschiși,
majoritatea profesorilor nu dețin suficiente informații „obiective” referitoare la orientarea sexuală
sau identitatea de gen. Profesorii au de multe ori prejudecăți față de comunitatea LGBT, așa cum a
subliniat unul dintre participanți:
Diriginta mea este profesoară de religie, iar eu am vrut să aduc în liceu o prezentare despre feminism.
Colegele au fost de acord și erau entuziasmate de idee. Chiar le-am spus să nu aducă în discuție
subiecte precum avortul, dar diriginta mi-a spus că mai bine să nu vină nimeni, pentru că sigur ne
vor vorbi despre avort, iar feministele sunt mână în mână cu LGBT-ul. Și e ca și cum ar fi o sectă.
3.3.2. Profesorii, alți profesioniști din domeniul educației și opiniile lor privind statutul elevilor LGBT
în mediul educațional
La întrebarea dacă elevii LGBT sunt în siguranță în școli, doar un singur profesor a declarat că există
violență fizică în școli împotriva elevilor LGBT, ceilalți negând existența unor astfel de incidente și
declarând că nu cred că este posibil ca astfel de incidente să se întâmple în școlile lor.
Unii dintre participanți au menționat violența verbală sau chiar injuriile aduse anumitor elevi din
cauza presupusei orientări sexuale. Profesorii care au declarat că au fost martorii unor astfel de
incidente au menționat că agresorii au fost, de obicei, alți elevi, colegi de clasă cu persoanele
agresate.
De asemenea, majoritatea profesorilor au reclamat lipsa unor instrumente eficiente de abordare a
incidentelor de bullying:
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Ca profesor, poți da avertismente verbale și poți corecta anumite comportamente repetându-le
elevilor că trebuie să se poarte frumos și să fie buni colegi. Dar nu mai mult.
București
Participanții au fost de acord că școlile nu sunt, în general, interesate de felul în care se simt elevii
la școală, cu atât mai puțin în cazul elevilor LGBT. În cazul în care se raportează incidente violente,
reacția școlii este de a sancționa și de a pedepsi persoanele implicate. Participanții au concluzionat
că nu există suficient interes pentru măsurile de prevenție și pentru companiile de promovare a
unor valori precum respectul pentru diversitate.
Școala, ca instituție, nu este interesată de elevii LGBT. Elevii sunt văzuți ca obiecte fără sex și fără
dorințe de natură sexuală. Așteptarea este ca elevii să învețe, să se încadreze într-un tipar prestabilit
și să ia examenul de bacalaureat.
3.3.3. Părinții și opiniile lor privind statutul elevilor LGBT în mediul educațional
Participanții la grupurile țintă pentru părinți au declarat că elevii nu sunt în siguranță în școli, nici
fizic, nici emoțional, pentru că profesorii folosesc metode pedagogice învechite precum umilirea
elevilor în fața clasei și intimidarea acestora. Părinții au fost de părere că profesorii nu dețin
mijloacele și abilitățile necesare pentru a aborda problema bullying-ului motivat de orientarea
sexuală și identitatea de gen. Mai mult, părinții și-au exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că
profesorii nu sunt pregătiți pentru a discuta despre sexualitate sau despre nevoile emoționale și
problemele copiilor.
De asemenea, părinții au remarcat că elevii LGBT se tem de colegii lor, care ar putea să le spună
profesorilor despre apartenența lor LGBT, pentru ca, la rândul lor, profesorii să le spună acest lucru
familiilor elevilor. Există cazuri în care părinții bat și umilesc copiii LGBT sau chiar îi dau afară din
casă, în situații extreme.
În ceea ce privește incidentele de bullying cu motivație homofobă, participanții la primul grup țintă
au declarat că acest tip de bullying este foarte frecvent în școlile din România, dar că nimeni nu
intervine și nu există posibilitatea ca victimele să facă cunoscută situația, iar aceasta să-și găsească
rezolvare.
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În ceea ce privește rolul statului în rezolvarea incidentelor de bullying motivate de homofobie,
bifobie și transfobie, participanții au declarat că nu au cunoștință de existența vreunei inițiative în
acest sens. Participanții au exprimat păreri negative cu privire la eficacitatea măsurilor luate de stat,
declarând că, mai ales în astfel de situații, e mai bine să nu stai să aștepți un posibil ajutor din partea
statului.
O mare parte din părinți au declarat că ar fi pregătiți să discute cu agresorul și cu familia acestuia în
cazul în care copilul lor ar deveni victima bullying-ului. Părinții au afirmat că, de multe ori, părinții și
copiii sunt cei care rezolvă problemele de disciplină din școli.
3.4. Întrebări specifice referitoare la școli
3.4.1. Elevii și întrebări specifice referitoare la școli
Așa cum s-a menționat anterior, participanții au fost de părere că școala nu este un mediu sigur
pentru elevii LGBT. Elevii au declarat că nu-și pot exprima liber orientarea sexuală și identitatea de
gen și că nu pot fi ei înșiși în mediul școlar. Unii dintre participanți au dezvăluit faptul că anumite
grupuri de prieteni din școală sunt la curent cu orientarea lor sexuală sau identitatea de gen, dar că
această situație presupune anumite riscuri. Spre exemplu, insultele din partea colegilor, pierderea
unora dintre prietenii care nu doresc să aibă de-a face cu persoane non-heterosexuale,
marginalizarea în anumite grupuri și riscul ca informațiile dezvăluite colegilor să ajungă la părinți,
fără acordul copiilor.
Participanții au declarat că profesorii fac frecvent presupuneri cu privire la orientarea sexuală a
elevilor și fac remarci negative cu privire la identitatea sexuală a acestora. Unul dintre participanți,
(bărbat cis, gay) a menționat situația în care un profesor a comentat în fața întregii clase faptul că
scrisul lui pare de fată. De cele mai multe ori, profesorii abordează situația elevilor LGBTQI făcând
apel la stereotipuri.
Am fost întrebat de față cu toată clasa la oră dacă sunt gay și nu m-am simțit confortabil. Nu am
știut ce să spun.
(Participant, bărbat cis, gay)
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Mi se pare ciudat că toți colegii mei au înțeles și au acceptat că sunt persoană non-binară, iar
profesorul a spus că nu înțelege ce sunt. Și a spus-o de parcă nu aș fi fost tot om și a spus-o și de față
cu toți colegii mei.
(Participant, persoană non-binară)
3.4.2. Profesorii, alți profesioniști din domeniul educației și întrebări specifice referitoare la școli
Participanții în acest grup țintă au vorbit despre impactul bullying-ului asupra performanței școlare
a elevilor și despre lipsa de reacții și măsuri adecvate în liceele din București.
Elevii care sunt victime ale bullying-ului îți pierd interesul în activitățile școlare, nu se mai
concentrează la ore sau chiar abandonează cursurile. Nu e problema conducerii școlii decât în
măsura în care sunt necesare anumite sancțiuni, adică dacă elevul a făcut ceva care trebuie pedepsit.
(Profesor, București)
Participanții au declarat că elevii LGBT se pot confrunta cu incidente violente nu numai la școală ci
și acasă. În anumite familii, violența fizică și umilința sunt considerate în continuare modalități
legitime de disciplinare a copiilor. Stigmatul apartenenței LGBT și violența larg răspândită pot genera
situații în care copii sunt abuzați și în mediul familial.
Opinia participanților a fost că școala ar trebui să fie un loc sigur, în care elevii LGBT sunt protejați,
dar că, din păcate, din cauza prejudecăților și a lipsei de informații, elevii LGBT sunt invizibili pentru
conducerea școlilor.
Toată lumea e băgată în aceeași oală, nimeni nu e interesat să vadă dacă un elev e gay sau are
probleme acasă, școala îi tratează pe toți la fel. Sunt agresivi și trebuie să vedem ce facem cu
agresivitatea lor.
Principalul obstacol în transformarea școlilor într-un mediu incluziv este adultul, atât profesorii, cât
și părinții. Participanții au sugerat că instruirea profesorilor ar trebui să fie obligatorie și ar trebui să
includă tehnici de dialog părinți-profesori.
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Participanții au declarat că în școlile lor există comisii de combatere a violenței. Această comisie este
principalul mecanism instituțional folosit de școli pentru a reacționa la incidentele violente și pentru
a stabili măsurile de prevenție.
Există în scoală comisie de combatere a violenței, iar consilierul școlar face parte obligatoriu din ea.
Dacă există un caz de violență, profesorul care a raportat incidentul se prezintă în fața comisiei. În
anumite cazuri, se prezintă și este ascultat și elevul care a comis actul de violență. Apoi, comisia
decide o sancțiune disciplinară care poate merge până la 3 zile de exmatriculare sau exmatriculare
definitivă.
Opinia generală este că această comisie nu este un instrument util în cazul bullying-ului. Comisia
este mult prea formalizată pentru a se ocupa de cazurile de bullying de zi cu zi și nu a avut activitate
concretă în ceea ce privește bullying-ul în niciuna dintre școli. Comisia se axează mai mult pe cazurile
grave în care poate fi implicată și poliția și nu este, în general, implicată în cazurile de bullying.
Deși toate liceele au înființată această comisie, majoritatea participanților consideră că e rareori cu
adevărat funcțională. Comisia este mai degrabă un mecanism birocratic și nu răspunde nevoilor
elevilor.
Unul dintre profesori a descris comisia pentru combaterea violenței după cum urmează:
Impresia mea este că dacă raportezi vreun incident violent în școală ai foarte multă bătaie de cap.
Adică, vei petrece luni de zile completând hârtii, fără niciun rezultat. Ca profesor, nu vei mai face
această greșeală a doua oară. Mai bine încerci să rezolvi conflictul la clasă, cu talentele tale
pedagogice. E mult mai eficient decât să completezi formulare, statistici și rapoarte.
În ceea ce privește măsurile de promovare a acceptării elevilor LGBT în școli, profesorii au subliniat
importanța discutării aspectelor LGBT. Profesorii au considerat că organizarea de discuții în școli pe
teme LGBT ar fi o idee bună.
3.4.3. Părinții și întrebări specifice referitoare la școli
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La întrebarea privind frecvența bullying-ului cu motivație homofobă în școli, părinții au declarat că
incidentele de acest gen sunt foarte frecvente. Unii dintre părinți chiar au oferit exemple de astfel
de incidente.
Părinții au reclamat și faptul că profesorii nu apreciază diversitatea la clasă și nu integrează
corespunzător elevii cu probleme precum ADHD sau alte probleme de sănătate. În acest context,
elevii LGBT sunt expuși riscului de a fi discriminați, marginalizați și transformați în elevi problemă, în
cazul dezvăluirii orientării lor sexuale sau a identității de gen. Părinții au mai subliniat și faptul că
intră deseori în conflict cu profesorii din cauza mentalități excesiv de conservatoare a acestora din
urmă și a abordării acestora la clasă, din cauza căreia elevii își pierd interesul față de studiu și față
de școală în general.
3.5. Nevoile de instruire
Toți participanții au fost de acord că instruirea pe tema bullying-ului pe motiv de orientare sexuală
și identitate de gen ar trebui să existe și au declarat că ar dori să participe la astfel de programe de
instruire și să împărtășească lucrurile învățate colegilor lor.
Participanții au considerat ca fiind utile informațiile referitoare la subiecte precum sexualitatea
umană (alături de informații privind limbajul care ar trebui folosit în discuțiile cu elevii, la clasă),
activitățile în care sunt implicați tinerii LGBT în alte țări, combaterea violenței motivate de
orientarea sexuală și identitatea de gen și discuțiile despre sexualitate cu adulții (părinți și profesori).
Profesorii și consilierii școlari s-au arătat interesați de informațiile privind persoanele trans. Părerea
acestora a fost că nu dețin suficiente informații științifice și ar putea beneficia de instruire în acest
sens.
O altă nevoie de instruire menționată a fost punerea la dispoziție de informații referitoare la
serviciile suport pentru elevii LGBT. Profesorii, părinții și elevii au nevoie de informații referitoare la
medici, psihiatri și psihologi care știu să lucreze cu persoane LGBT, precum și cu privire la organizații
care au în desfășurare programe pentru tineri sau programe de voluntariat în domeniul drepturilor
persoanelor LGBT.
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4. Chestionarul online
4.1. Scurtă prezentare a chestionarului și a grupurilor țintă
Obiectul chestionarului online a fost identificarea modului în care elevii, părinții, profesorii și alți
profesioniști din domeniul educației percep elevii LGBT în mediul școlar; de asemenea, s-a urmărit
să se determine dacă școala este un mediu sigur pentru această categorie de elevi. Chestionarul a
analizat și probabilitatea ca elevii LGBTQI să cadă victimele discriminării, bullying-ului și hărțuirii la
școală, potențialii agresori și susținerea oferită de școală elevilor victime ale bullying-ului, hărțuirii
și discriminării pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen.
Principalele grupuri țintă pentru chestionarul online au fost formate din elevii, profesorii și alți
profesioniști din domeniul educației care s-au arătat interesați de participarea la acest studiu. Din
cauza faptului că link-ul către chestionarul online a fost distribuit mai multor persoane interesate,
nu s-au putut monitoriza exact persoanele care au răspuns la întrebări. Astfel, din totalul de 198
participanți, 23 (11,7%) au făcut remarci homofobe. În concluzie, datele prezentate de acest raport
includ și răspunsurile persoanelor care au proferat injurii la adresa persoanelor gay, care au declarat
că persoanele gay nu au ce căuta în România sau au considerat chestionarul ca pe o „o unealtă de
propagandă gay”.
4.1.2. Conținut și metodologie
Chestionarul a fost conceput în limba română și a fost distribuit de ACCEPT unor grupuri de persoane
implicate (profesioniști din domeniul educației, elevi și părinți) prin e-mail și mesaje care au inclus
link-uri către chestionar. Chestionarul a fost format din întrebări închise și deschise care au oferit
participanților oportunitatea de a-și exprima opiniile și ideile în legătură cu subiectul discutat.
Chestionarul a fost promovat prin intermediul comunităților online din care Asociația ACCEPT face
parte, precum și prin intermediul rețelelor și persoanelor de contact din domeniul educației, pentru
a se asigura o participare cât mai largă și mai obiectivă. Așa cum s-a menționat deja anterior,
limitarea acestei abordări a fost aceea că a permis răspunsurile din partea participanților homofobi,
care au distorsionat rezultatele chestionarului. 23 de răspunsuri au fost identificate a fi cu tentă
vădit homofobă și au inclus injurii, discurs motivat de ură și referiri la chestionar ca „propagandă
gay”.

Chestionarul a cuprins 40 de itemi, o parte fiind întrebări deschise care au încurajat participanții săși exprime în mod direct ideile, sugestiile și experiențele. Chestionarul a fost împărțit în câteva
secțiuni principale: 1) date demografice – inclusiv referitor la identitatea de gen și orientarea
sexuală; 2) exemple de discriminare, bullying și discriminare în școli și opinii cu privire la acestea; 3)
politici și practici existente cu privire la acordarea de susținere elevilor LGBTQI în școli și 4) o
evaluare a nevoilor de instruire precum și a interesului și susținerii acordate activităților,
conținutului sau programelor de instruire pe tema discriminării și violenței anti-LGBTQI.
Înainte de a participa la chestionarul online, participanții au putut să citeascăt rezumatul proiectului
și au semnat un Consimțământ.
4.2. Date demografice (grupurile țintă)
Chestionarul a avut un total de 198 respondenți (120 – numărul de persoane minim estimat) și a
inclus profesioniști din domeniul educației (44 de participanți), părinți (43 de participanți) și elevi
(111 participanți). 45,5% (90) din totalul participanților s-au identificat ca fiind heterosexuali, 25,3%
(50) bisexuali, 14,1% (28) - pansexuali și 13,1 (26) - homosexuali, în timp ce 16,1% dintre participanți
s-au identificat ca asexuali. Din punct de vedere al identității de gen, 18,2% (36) dintre participanți
s-au identificat ca persoane non-binare, 7,1% femei trans, 9,6% bărbați trans, 41,1% femei cis și
23,2% bărbați cis, în timp ce 18,7% dintre participanți au optat pentru categoria „altă identitate de
gen”. Este important de menționat și faptul că 23 de participanți (11,7% din total) au făcut remarci
explicit homofobe, care au fost luate în considerare la stabilirea rezultatelor finale ale
chestionarului, pentru a prezenta o imagine cât mai clară a mentalității din România în acest
moment.
4.3. Discriminare, bullying și hărțuire
La întrebarea privind frecvența remarcilor homofobe, bifobe și transfobe în școli, 36,9% dintre
respondenți au declarat că astfel de remarci se fac destul de des, 19,7% au declarat că astfel de
incidente sunt foarte frecvente, în timp ce 24,2% au declarat că aceste incidente sunt destul de rare
sau rare – 14,1%. Doar 18,2% din respondenți au declarat că nu au experiența unor astfel de
incidente.
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Majoritatea participanților la chestionar (56,6%) au declarat că atât elevii cât și profesorii fac remarci
homofobe, bifobe și transfobe. 48% dintre respondenți au declarat că elevii sunt cei care fac de
obicei astfel de remarci, în timp ce 11,1% dintre participanți au insistat că profesorii sunt cei frecvent
implicați.
În ceea ce privește întrebarea dacă profesorii sau alte persoane care fac parte din personalul didactic
intervin în momentul în care se fac astfel de remarci, 47% dintre respondenți au declarat că
profesorii și alte persoane care fac parte din personalul didactic nu intervin niciodată, iar 29,8% au
declarat că profesorii intervin foarte rar, în timp ce 13,6% dintre respondenți au declarat că
profesorii intervin uneori sau frecvent - 9,1%.
Majoritatea participanților la chestionar (49,5%) au declarat că reacția personalului didactic la
remarcile homofobe, bifobe și transfobe nu este adecvată. Doar 26,8% dintre respondenți au
declarat că reacția personalului didactic este adecvată.
La întrebarea referitoare la situații de hărțuire verbală anti-LGBT în școli, 35,4% dintre respondenți
au declarat că au asistat uneori la astfel de situații, 16,2% au asistat des, iar 10,6% foarte des.
47,7% dintre participanții la chestionar au declarat că hărțuirea verbală anti-LGBT vine din partea
elevilor, iar 28,9% au declarat că vine din partea personalului didactic. 20,3% din respondenți au
declarat că hărțuirea verbală a elevilor LGBT vine din partea altor persoane din școală sau din partea
unor persoane care au legătură cu mediul școlar.
Majoritatea respondenților (55,1%) au insistat că personalul didactic nu reacționează la hărțuirea
verbală anti-LGBT și doar 17,2% din participanți au declarat că profesorii reacționează la acest tip
de hărțuire.
Majoritatea participanților care au asistat la reacții ale personalului didactic la hărțuirea verbală a
persoanelor LGBT (54,5%) au considerat că reacțiile nu au fost adecvate. Doar 24,7% din respondenți
au declarat că reacția personalului didactic a fost adecvată.
La întrebarea privind violența fizică îndreptată împotriva persoanelor LGBT în școli, majoritatea
respondenților - 57,1% - au declarat că nu au asistat niciodată la astfel de situații. 11,1% dintre
participanți au declarat că au fost rareori martorii unor astfel de incidente, iar un procent similar,
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11,6% a declarat că au asistat la astfel de incidente deseori. Doar 5,6% dintre respondenți au
declarat că au asistat la astfel de incidente foarte des.
30,8% dintre participanți au declarat că elevii se fac răspunzători de astfel de incidente, în timp ce
11,1% dintre participanți au declarat că atât elevii cât și elevii comit agresiuni fizice împotriva
persoanelor LGBT. Totuși, majoritatea participanților – 52,5% - au declarat că nu cunoștință despre
identitatea agresorilor.
67,2% dintre participanții la chestionar au declarat că nu știu dacă personalul didactic ar interveni
în cazul agresiunilor fizice anti-LGBT. 24,2% dintre participanți au declarat că nu cred că profesorii
ar interveni, iar 8,6% au declarat că sunt de părere că profesorii ar interveni.
În mod similar, majoritatea respondenților (62,3%) nu știu dacă reacția personalului didactic la
agresiunile fizice anti-LGBT ar fi adecvată, în timp ce 25,3% dintre respondenți au declarat că reacția
personalului didactic nu ar fi adecvată, iar 12,6% au declarat că reacția ar fi adecvată.
La întrebarea referitoare la incidentele de hărțuire online îndreptate împotriva persoanelor LGBT,
19,7% dintre respondenți au declarat că au asistat foarte des la astfel de incidente, 21,7% au asistat
des, 22,2% uneori, doar 25,3% din respondenți declarând că nu au asistat niciodată la incidente de
hărțuire online îndreptate împotriva persoanelor LGBT.
La întrebarea referitoare la sistemul folosit în școli pentru sesizarea actelor de bullying, majoritatea
respondenților au declarat că nu există niciun astfel de sistem. O parte dintre participanți au declarat
că singura opțiune pentru elevi este să vorbească cu dirigentele sau cu un profesor în care au
încredere, dar majoritatea respondenților au declarat că nu au încredere că o astfel de abordare ar
fi eficientă. 15 răspunsuri (7,6% din total) au avut o vădită tentă homofobă.
4.4. Politici, planuri de acțiune și sisteme de suport
La întrebarea referitoare la politicile și planurile de acțiune existente la nivel național pentru
abordarea problemelor ce țin de bullying-ul motivat de homofobie, bifobie și transfobie, majoritatea
respondenților (79,8%) au declarat că nu au cunoștință de existența unor astfel de politici și planuri.
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73,8% din respondenți au declarat că programa școlară din România nu include conținut LGBT, în
timp ce 21,7% nu erau siguri de existența unui astfel de conținut în școlile din România.
Aproximativ 4,5% din respondenți au declarat că există o lege la nivel național care împiedică
discutarea aspectelor LGBT în școli, lucru, de altfel, neadevărat.
Majoritatea respondenților au declarat că nu există servicii suport pentru elevii victime ale bullyingului motivat de homofobie, bifobie și transfobie. O parte dintre participanți au sugerat că elevii ar
putea aborda dirigintele sau un profesor mai înțelegător, dar au fost de acord cu faptul că profesorii
nu se implică întotdeauna în astfel de situații și nici nu sunt tot timpul în postura de a putea ajuta
cu ceva. Alte răspunsuri au vorbit despre instituții precum Poliția sau Consiliul Național AntiDiscriminare, iar o parte din răspunsuri au menționat și ACCEPT ca sursă de susținere pentru elevii
victime ale bullying-ului motivat de homofobie, bifobie și transfobie.
61,1% din respondenți au declarat că nu știu să existe disponibile materiale referitoare la bullyingul motivat de homofobie, bifobie și transfobie. Aproximativ 19,2% dintre respondenți au declarat că
au cunoștință de existența unor astfel de materiale.
Aproape jumătate dintre respondenți – 43,9% - au declarat că nu știu să existe
organizații/instituții/organisme publice/private specializate în problema bullying-ului motivat de
homofobie, bifobie și transfobie și/sau care să ofere servicii suport tinerilor LGBT, 36,9% dintre
respondenți au declarat că știu cel puțin o astfel de sursă de suport, în timp ce 19% au declarat că
este posibil ca o astfel de sursă să existe, dar ei nu au informații în acest sens.
La întrebarea privind programele anti-bullying implementate în școli, majoritatea respondenților sau arătat sceptici. O mare parte au declarat că activitățile anti-bullying sunt sporadice și nu sunt
luate în serios nici de profesori nici de elevi. O altă problemă constată a fost aceea că elevii LGBT nu
sunt identificați în cadrul campaniilor anti-bullying ca grup vulnerabil și nu se face legătura dintre
bullying și orientare sexuală sau identitate de gen.
4.5. Situația elevilor LGBT în mediul educațional
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Majoritatea respondenților (59,1%) au declarat că școlile nu sunt suficient de sigure pentru tinerii
LGBT. În același timp, 22,7% dintre respondenți au declarat că nu știu dacă școlile sunt sigure pentru
elevii LGBT.
Mai mult de jumătate dintre respondenți (59,9%) au declarat că incidentele de bullying motivat de
homofobie, bifobie și transfobie sunt o problemă gravă sau destul de gravă.
O parte dintre respondenți au exemplificat cu incidente din școlile lor:
Majoritatea incidentelor țin de discursul motivat de ura față de persoanele LGBT. Profesorii și colegii
(elevii) umilesc „gay-ii” în general. Termenul „gay” este folosit cu sensul de anormalitate și
perversiune și am preferat să nu-mi dezvălui orientarea sexuală în școală. Doar prietenii apropiați
știu.
(Elevă, femeie cis, bisexuală)
De exemplu, colegii râd de mine pentru că am iubită și sunt bisexuală. Mai am în școală o colegă
bisexuală și e batjocorită și insultată de ceilalți colegi.
(Elevă, femeie cis, bisexuală)
Am fost hărțuită la școală și nu a intervenit nimeni.
(Elevă, femeie cis, lesbiană)
Se joacă cu mintea ta, îți distrug încrederea în sine și stima de sine. Ajungi să ai tot felul de probleme,
anxietăți, și nu mai ai niciun chef să mergi la școală.
(Elev, persoană non-binară, lesbiană)
De exemplu, se poate întâmpla ca cineva să intre peste tine la toaletă, în școală, pentru a vedea ce
ești, pentru că felul în care arăți ridică dubii cu privire la genul pe care îl ai.
(Elevă, femeie trans)

Susținerea acordată de Comisia Europeană pentru---__________----realizarea acestui material nu
echivalează cu o aprobare a conținutului, acesta reprezentând doar opiniile
autorilor. Comisia Europeană nu acceptă nicio responsabilitate pentru utilizarea
informațiilor din conținutul acestui material.

5

Am auzit profesori care făceau comentarii deplasate despre o persoană trans. Elevul respectiv nu
mai merge la orele de sport pentru că nu vrea să fie văzut în vestiar. De obicei, când aud astfel de
comentarii, tendința este să comentez și eu, dar nici nu vreau să risc prea mult. Nu sunt 100% „out”
și nu vreau ca vreun profesor să le spună ceva părinților.
(Elev, bărbat cis, gay)
72,7% dintre participanții la chestionar au insistat că statul nu face destul pentru protejarea tinerilor
LGBT împotriva bullying-ului motivat de homofobie, bifobie și transfobie.
La întrebarea privind existența elevilor și profesorilor declarați LGBT, 34,2% din participanți au spus
că există cel puțin 2-5 elevi și profesori declarați LGBT, în timp ce 50,5% din participanți au declarat
că nu există niciunul.
74,5% din respondenți au fost de acord că elevii și profesorii ar trebui să fie liberi să-și declare
orientarea sexuală și identitatea de gen în școli. Aproximativ 20,1% din respondenți nu au fost de
acord cu această afirmație.
La întrebarea privind existența unor materii la care se discută subiecte LGBT, 61,6% din respondenți
au declarat că nu există astfel de materii, în timp ce 26,8% din participanți au declarat că există
anumite materii la care se discută subiecte LGBT.
35,9% dintre respondenți au declarat că subiectele LGBT sunt discutate la clasă în mod neutru, în
timp ce 44% din respondenți au declarat că subiectele de acest fel sunt discutate cu conotație
negativă.
La întrebarea deschisă referitoare la măsurile pe care școlile le-ar putea lua pentru a îmbunătăți
experiența elevilor LGBT în școli, sugestiile au fost următoarele:
•

Introducerea educației sexuale încă de la grădiniță

•

Seminare și cursuri în care elevilor și profesorilor să li se explice ce înseamnă a fi LGBT
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• Interzicerea discriminării elevilor de către profesori și educarea profesorilor cu privire la
drepturile persoanelor LGBT
• Ministerul Educației trebuie să joace un rol în această problema importantă. Elevii nu îi pot
educa pe profesori.
•

Campanii anti-bullying în școli

• Discuții serioase și bine documentate cu privire la orientarea sexuală și identitatea de gen, la
care să participe profesioniști în educație, părinți și elevi. Sunt necesare programe de informare
special concepute pentru profesori și părinți, deoarece tinerii au mai mult acces la informații, dar în
același timp trebuie să și respecte valorile pe care familiile lor le consideră „importante”.
4.6. Nevoile de instruire
Majoritatea participanților la chestionarul online (86,4%) nu au participat niciodată la programe sau
seminare de instruire pe tema bullying-ului motivat de homofobie, bifobie și transfobie și elevi LGBT.
67,7% din participanți ar dori să participe la astfel de programe, față de 22,7% din participanți care
nu ar dori.
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5. Concluzii și recomandări
Constatările acestui studiu arată că școlile din România nu sunt nici pe departe spații sigure pentru
elevii LGBT.
Bullying-ul pe motiv de homofobie, bifobie și transfobie nu este deloc o raritate în mediul
educațional românesc, iar școlile nu sunt echipate în mod adecvat pentru a face față acestei
probleme. Profesorii și ceilalți profesioniști din domeniul educației dețin cunoștințe limitate
referitoare la terminologia de specialitate și cadrul legal aplicabil în România în acest moment și nu
reușesc să abordeze în mod adecvat cazurile de bullying pe motive de homofobie.
În ciuda faptului că în școli există un mecanism formal de combatere a violenței, elevii LGBT nu se
simt în siguranță. Motivul este inflexibilitatea acestui mecanism instituțional care împiedică
utilizarea efectivă a acestuia (comitetele există mai mult pe hârtie decât în realitate) și invizibilitatea
elevilor LGBT în școli. Așa cum a observat și unul dintre elevii participanți la studiu, școala nu este
interesată de genul, dorințele și sexualitatea elevilor, ci de atingerea anumitor standarde de
performanță școlară. Agresiunile asupra elevilor sunt complet ignorate de conducerea școlilor.
Incidentele de bullying sunt lăsate spre rezolvare consilierilor școlari sau părinților.
Având în vedere cadrul legal recent implementat, școlile sunt obligate să ia măsuri de contracarare
a bullying-ului pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen. Cea mai bună variantă de abordare
a situației, testată și în acest studiu, este includerea profesorilor, elevilor și părinților în programe
dedicate prevenirii bullying-ului motivat de orientarea sexuală și identitatea de gen și încurajarea
unei implicări la nivel de comunitate.
Așa cum au arătat discuțiile la nivel de grupuri țintă și rezultatele chestionarului online, mediul școlar
se confruntă cu o lipsă de informații referitoare la orientarea sexuală și identitatea de gen și actele
de violență pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen. Această lipsă de informații științifice
și homofobia generalizată la nivelul societății din România au ca rezultat ignorarea persoanelor LGBT
și a drepturilor acestora. Totuși, școlile ar trebui să fie spații în care elevii sunt expuși unor informații
științifice valoroase și unor valori corespunzătoare cerințelor societății de azi, inclusiv empatie,
respect și apreciere pentru diversitate, curiozitate și incluziune. Aceasta este o misiune cu care o
parte dintre profesorii participanți la grupurile țintă au fost de acord, iar viitoarele programe de
instruire ar trebui să pună în aplicare această abordare.

Rezultatele acestui studiu se bazează pe date colectate atât de la persoane care susțin comunitatea
LGBT cât și de la persoane care nu cunosc deloc comunitatea, dar, în ambele cazuri, problema
generală constată a fost lipsa de cunoaștere și contact cu comunitatea LGBT. Pe de altă parte, așa
cum au arătat atât cercetarea documentară cât și chestionarul online, în România există și grupuri
homofobe influente. Acestea monitorizează activitatea ONG-urilor care activează în domeniul
drepturilor LGBT, reacționează și perturbă (încercând să blocheze) inițiativele acestora, punând în
aplicare o varietate de tactici pentru descurajarea inițiativelor de sprijinire a comunității LGBT.
Această situație constituie un obstacol care nu trebuie, însă, să prevină acțiunile viitoare, ci să
conducă la formarea viitoarelor strategii. Profesorii, părinții și elevii doresc să înțeleagă mai bine
acest subiect, dar pentru ca acțiunile în acest sens să fie eficiente, atacurile homofobe trebuie
evitate sau contracarate.
Studiul arată că bullying-ul pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen există în școlile din
România. De asemenea, rezultatele indică și faptul că, deseori, adulții (profesorii) sunt cei care
discriminează activ elevii LGBT. Școlile trebuie să fie pregătite pentru a face față acestor situații,
asigurând în același timp respectarea prevederilor legale în vigoare, un alt domeniu în care este
necesară mai multă conștientizare și programe de instruire.
O ultimă concluzie ar fi aceea că orice program viitor de instruire ar trebui să se axeze nu doar pe
informațiile furnizate ci și pe tehnici de prezentare într-un mod cât mai plăcut a informațiilor despre
orientarea sexuală și identitatea de gen, astfel încât școlile să găsească modalități adecvate de
relaționare cu părinții și elevii.
5.1. Studii viitoare
Conform rezultatelor acestui studiu, elevii LGBT nu sunt incluși ca și categorie în studiile efectuate
în mediul educațional din România, indiferent că acestea se referă la bullying, sexualitatea
adolescentului, abandonul școlar, etc. Este evident că în școlile din România există un procent
semnificativ de elevi LGBT, ale căror voci trebuie să fie auzite. Din acest motiv, recomandăm ca
studiile viitoare referitoare la tinerii din România să includă și tinerii LGBT ca și categorie distinctă.
Mai mult, având în vedere noua legislație referitoare la bullying, ar trebui să se desfășoare și studii
referitoare la prevalența bullying-ului în școlile din România. Aceste studii ar trebui să includă și
categoria distinctă a bullying-ului pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen.
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Nu în ultimul rând, sunt necesare studii suplimentare referitoare la percepțiile și atitudinile
populației școlare vizavi de orientarea sexuală și identitatea de gen. O actualizare a studiului realizat
de ACCEPT la nivel național în anul 2016, „Percepții și atitudini față de persoanele LGBT în mediul
educațional românesc” ar fi binevenită.
5.2. Recomandări privind politicile la nivel național
Politicile la nivel național trebuie să asigure respectarea de către România a normelor UE în vigoare
referitor la protejarea comunităților LGBT, inclusiv a tinerilor LGBT. În acest sens, facem următoarele
recomandări:
• Ministerul Educației din România ar trebui să includă ACCEPT și alte ONG-urile relevante în
procesul de concepere a programelor pentru materiile care studiază educația pentru sănătate și
educația sexuală, astfel încât materialele didactice și instrumentele de instruire a profesorilor să
includă informații științifice referitoare la orientarea sexuală și identitatea de gen. Așa cum au
demonstrat și rezultatele acestui studiu, există o cerință semnificativă în acest sens.
• Ministerul Educației din România ar trebui, de asemenea, să revizuiască programa națională
pentru a include și conținut LGBT. Această măsură va conduce la reducerea discriminării și la
diminuarea stigmatului asociat orientării sexuale și identității de gen.
• Ministerul Educației din România, în parteneriat cu ONG-urile relevante, ar trebui să asigure
colectarea de date referitoare la bullying și hărțuire, pentru a fi folosite de către guvern; datele
trebuie să includă incidentele motivate de orientarea sexuală și identitatea de gen și monitorizarea
efectivă a politicilor de combatere a violenței în școli.
• Asigurarea finanțării serviciilor suport LGBT, în special a serviciilor dedicate tinerilor LGBT.
Aceste servicii pot include consilierea, terapia, sfaturi și tratament medical și suport juridic. Tinerii
LGBT sunt foarte vulnerabili și au nevoie de susținere gratuită din partea unor profesioniști în
domeniul LGBT.
• Profesorii și alți experți în domeniul educației trebuie să fie instruiți în mod adecvat și trebuie
să beneficieze de proceduri clare de abordare a bullying-ului pe motiv de orientare sexuală și
identitate de gen.
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• Organizațiile LGBT membre ale societății civile trebuie să devină o sursă de referință și un
partener de încredere pentru școli.
5.3. Recomandări pentru școli
Recomandările pentru școli au fost stabilite ținând cont de ideile și sugestiile elevilor care au
participat la studiu. O parte din acestea reflectă nevoile de instruire ale profesioniștilor în domeniul
educației, dar majoritatea se referă la acțiunile și activitățile concrete necesare elevilor pentru se
educa în materie de sexualitate umană
• Școlile ar trebui să pună la dispoziție informații referitor la subiecte din sfera LGBT. Scopul
campaniilor de informare ar trebui să fie acela de a educa atât profesorii cât și elevii cu privire la
drepturile persoanelor LGBT.
• Diferite discipline ar trebui să ofere informații despre comunitățile LGBT din întreaga lume, în
diferite epoci. Acest tip de abordare pe termen lung va schimba în mod fundamental percepția
asupra comunității LGBT. Această acțiune poate fi pusă în aplicare doar prin implicarea organizațiilor
LGBT și a experților în istoria LGBT, astfel încât să se includă informații relevante și informații
științifice.
• Școlile ar trebui să identifice un mecanism funcțional pentru sancționarea bullying-ului pe motiv
de orientare sexuală și identitate de gen. Acest mecanism trebuie să fie flexibil și ușor de folosit,
astfel încât elevii să poată sesiza incidentele de bullying din școli.
• Profesorii și alți profesioniști din domeniul educației ar trebui să participe la programe de
instruire pe tema bullying-ului în general și a bullying-ului pe motiv de orientare sexuală și identitate
de gen în special. Aceste programe de instruire pot oferi profesorilor informațiile necesare pentru a
asigura protejarea tinerilor LGBT. Profesorii ar trebui să cunoască mai multe lucruri despre obligația
legală de a proteja elevii din școli. Elevii care manifestă agresivitate față de alți elevi ar trebui să
beneficieze de consiliere.
• Profesorii ar trebui să primească mai multe informații despre obligația legală de protejare a
tuturor elevilor în mediul școlar.

Susținerea acordată de Comisia Europeană pentru---__________----realizarea acestui material nu
echivalează cu o aprobare a conținutului, acesta reprezentând doar opiniile
autorilor. Comisia Europeană nu acceptă nicio responsabilitate pentru utilizarea
informațiilor din conținutul acestui material.

3

• Școlile ar trebui să încurajeze și să promoveze evenimentele LGBT. Evenimentele și campaniile
de conștientizare ar trebui să implice elevi și invitați din afara școlii, preferabil persoane din
comunitatea LGBT.
5.4. Recomandări pentru ONG-uri și autorități locale
Recomandări pentru comunitate în general pentru combaterea bullying-ului împotriva tinerilor
LGBT:
• Școlile și profesioniștii din domeniul educației trebuie încurajați pentru stabilirea de
parteneriate cu diferite ONG-uri și autorități locale pe teme ce țin de orientarea sexuală și
identitatea de gen.
• Este necesară identificarea de medici și juriști susținători ai comunității LGBT pentru a promova
sănătatea și siguranța tinerilor LGBT. Acestora le vor fi puse la dispoziție programe de instruire și
materiale de conștientizare a problemelor cu care se confruntă comunitatea.
• Identificarea de parteneri la nivel local și național pentru a îmbunătăți conștientizarea nevoilor
și experiențelor tinerilor LGBT.

Susținerea acordată de Comisia Europeană pentru---__________----realizarea acestui material nu
echivalează cu o aprobare a conținutului, acesta reprezentând doar opiniile
autorilor. Comisia Europeană nu acceptă nicio responsabilitate pentru utilizarea
informațiilor din conținutul acestui material.
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