Historia praw LGBT w ONZ
https://www.youtube.com/watch?v=XvpHn_zdkTY

Komunikat Biura Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka
10 grudnia 1948 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Powszechną deklarację praw człowieka.
Stanowi ona, że „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i praw”.

Jednak w 2011 r. Rada Praw Człowieka ONZ wyraziła głębokie zaniepokojenie z powodu aktów
przemocy i dyskryminacji na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Na całym świecie lesbijki,
geje, osoby biseksualne i transpłciowe – czyli osoby LGBT – nadal są ofiarami dyskryminacji i aktów
brutalnej przemocy, tortur, porwań, a nawet morderstw. W 76 krajach stosunki seksualne między
osobami tej samej płci są uważane za przestępstwo, co stanowi naruszenie podstawowych praw.

Trzeba położyć kres tym naruszeniom. Tendencja się odwraca: od 1990 r. prawie 40 krajów
zalegalizowały związki między osobami tej samej płci. Jeszcze więcej krajów prawnie zakazało
dyskryminacji osób LGBT. Coraz więcej krajów uznaje obecnie pilny charakter tej kwestii i nalega na
działania ze strony ONZ. W ciągu ostatnich 4 lat doprowadziło to do przyjęcia pierwszej rezolucji ONZ
w tej sprawie, pierwszego oficjalnego raportu ONZ oraz do pierwszej oficjalnej debaty
międzyrządowej w Radzie Praw Człowieka ONZ. 26 lipca 2013 r. ONZ rozpoczęła kampanię „Wolni i
Równi” („Free & Equal”) – światową kampanię mającą na celu uwrażliwianie na przemoc i
dyskryminację związane z homofobią i uprzedzeniami transgenderowymi, a także przyczynienie się
do położenia kresu nadużyciom wobec milionów osób LGBT nękanych z powodu tego, kim są.

Musimy chronić podstawowe prawa człowieka osób LGBT. Jednak wymaga to zmian nie tylko w
prawie i polityce; konieczna jest zmiana w sercach i umysłach ludzi. Tak jak walka z rasizmem, jak
walka o równość płci, tak i walka o równość osób LGBT zakończy się zwycięstwem jedynie, jeżeli
połączymy siły, jeżeli będziemy o tym mówić otwarcie, jeżeli staniemy w obronie praw innych.
Musimy to zrobić właśnie teraz. Razem możemy powstrzymać przemoc i dyskryminację wobec osób
LGBT; razem możemy stworzyć wolny i równy świat.
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