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Historie práv lesbicky, homosexuálně, bisexuálně či transsexuálně 
orientovaných osob (LGBT menšiny) v OSN 

 
 
 
 
Sdělení úřadu OSN pro lidská práva 
 
Píše se datum 10. prosince 1948 a Valné shromáždění OSN přijímá Všeobecnou deklaraci lidských 
práv. V ní stojí, že „všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv.“ 
 
Přeskočme až do roku 2011. Rada OSN pro lidská práva vyjadřuje vážné znepokojení nad násilím a 
diskriminací, k nimž dochází na základě sexuální orientace a genderové identity. Lesbicky, 
homosexuálně, bisexuálně či transsexuálně orientované osoby neboli LGBT se na celém světě dosud 
setkávají s diskriminací a stávají se obětí brutálního násilí, mučení, únosů a dokonce i vražd. V 76 
zemích je vztah mezi osobami stejného pohlaví považován za trestný čin, čímž jsou porušována 
základní práva. 
 
Tomuto porušování práv je třeba učinit přítrž. Situace se ale mění: od roku 1990 téměř 40 zemí 
zlegalizovalo vztahy mezi osobami stejného pohlaví. Řada dalších přijala zákony zakazující 
diskriminaci LGBT osob. Stále více zemí nyní chápe naléhavost této otázky a tlačí na OSN, aby 
jednala. Za poslední čtyři roky vedla tato úsilí k přijetí první rezoluce OSN na toto téma, k první 
oficiální zprávě OSN a k první formální mezivládní diskusi v Radě OSN pro lidská práva. 26. července 
2013 zahájila OSN globální kampaň „Svobodní a rovní“, jejímž účelem je posílit povědomí veřejnosti 
o homofobně a transfobně motivovaném násilí a diskriminaci a pomoci skoncovat s napadáním 
milionů příslušníků LGBT menšiny za to, co jsou. 
 
Musíme chránit základní lidská práva LGBT menšiny. K tomu ovšem nestačí jen změny v zákonech a 
v politice; je třeba změn v srdcích a v myšlení lidí. Stejně jako boj proti rasismu a boj za rovnost 
pohlaví, i boj za rovnoprávnost LGBT osob lze vyhrát pouze tehdy, jestliže se spojíme, jestliže se 
ozveme a postavíme se za práva ostatních. Právě teď je načase to učinit. Společně můžeme zastavit 
násilí a diskriminaci vůči LGBT menšině; společně můžeme vybudovat svět, který bude svobodný a 
rovnoprávný. 


