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История на правата на ЛГБТ в ООН 
 
 
 
 
Съобщение от Съвета на ООН по правата на човека 
 
Датата е 10 декември 1948 г. и Общото събрание на ООН приема Всеобщата декларация за 
правата на човека.  В нея четем: „Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и 
права.“ 
 
А сега да седнем в машината на времето, да се пренесем в 2011 г. и да чуем как Съветът на 
ООН по правата на човека към ООН изразява дълбока загриженост във връзка с актове на 
насилие и дискриминация, основана на сексуална ориентация и полова идентичност. 
Навсякъде по света лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица, познати 
още като ЛГБТ лицата, продължават да бъдат подлагани на дискриминация и на актове на 
брутално насилие, изтезания, отвличания и дори убийства.   В 76 държави еднополовите 
връзки са криминализирани в нарушение на основните права.  
 
На тези нарушения трябва да бъде сложен край. Времената се променят безвъзвратно: от 
1990 г. насам почти 40 държави са легализирали еднополовите връзки. Още по-голям брой 
държави са забранили със закон проявите на дискриминация спрямо ЛГТБ лицата. Все повече 
държави признават неотложния характер на въпроса и настояват за предприемане на 
действия в ООН. През последните 4 години това доведе до приемането на първата 
резолюцията на ООН по въпроса, първия официален доклад на ООН и първия официален 
междуправителствен дебат в Съвета на ООН по правата на човека. На 26 юли 2013 г. ООН 
стартира „Free & Equal“ (Свободни и Равни), глобална кампания, предназначена да повиши 
осведомеността относно проявите на хомофобско и трансфобско насилие и дискриминация, 
както и да помогне за слагане на край на тормоза над милиони ЛГБТ хората, които биват 
тормозени  поради своята същност. 
 
Трябва да защитаваме основните човешки права на ЛГБТ лицата. Но това изисква да променим 
не само законите и политиките; трябва да променим своите сърца и умове. По подобие на 
борбата срещу расизма, по подобие на борбата за равенство между половете, борбата за 
равни права за представителите на ЛГТБ може да бъде спечелена единствено ако сме единни, 
ако се борим за правата на другите и ако сме готови да ги защитаваме. Моментът е настъпил. С 
общи сили можем да сложим край на насилието и дискриминацията срещу ЛГТБ лицата; с 
общи усилия можем да построим един свободен и справедлив свят. 
 


