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Az LMBT személyek jogainak története az ENSZ-ben 

 
 
 
 
Az Egyesült Nemzetek Emberi Jogi Hivatalának üzenete 
 
1948. december 10. van, és az ENSZ-közgyűlés elfogadja az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát. A 
nyilatkozat kimondja, hogy „minden ember szabadnak és egyenlőnek születik méltóság és jogok 
tekintetében”. 
 
Mégis ha gyorsan előrelépünk 2011-be, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa súlyos aggodalmának ad hangot 
a szexuális irányultság és a nemi identitás alapján elkövetett erőszakos cselekedetek és alkalmazott 
hátrányos megkülönböztetés miatt. A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű, azaz LMBT 
személyeket még mindig hátrányosan megkülönböztetik, és brutális erőszak, kínzás, emberrablás, 
sőt gyilkosság áldozatai. Az alapvető jogokat sértve az azonos neműek közötti szexuális kapcsolat a 
világ 76 országában bűncselekménynek számít. 
 
E visszaéléseknek véget kell vetni. Fordul a kocka: 1990 óta majdnem 40 ország legalizálta az azonos 
neműek közötti kapcsolatot. Ennél is több ország jogszabályban megtiltotta az LMBT személyek 
hátrányos megkülönböztetését. Egyre több ország felismeri, hogy kevés az idő, és intézkedéseket 
követelnek az ENSZ-ben.  Mindennek következtében az elmúlt négy évben sor került a kérdéssel 
kapcsolatos  első ENSZ-határozat elfogadására , az első hivatalos jelentésre és az első hivatalos 
kormányközi vitára az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában. 2013. július 26-án az ENSZ elindította „Szabad 
és egyenlő” című globális kampányát, amelynek célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a homofób és 
transzfób erőszakra és megkülönböztetésre, valamint hogy megakadályozza az LMBT személyek 
millióival szemben nemi identitásuk miatt elkövetett visszaéléseket. 
 
Meg kell védeni az LMBT személyek alapvető jogait. De nem pusztán a jogszabályokat és a politikákat 
kell módosítani; az emberek szívének és gondolkodásának is meg kell változnia. A rasszizmus elleni 
küzdelemhez hasonlóan, a nemek közötti egyenlőségért folytatott küzdelemhez hasonlóan az LMBT 
személyek egyenlőségéért folytatott küzdelem is csak akkor győz, ha összefogunk, felemeljük 
hangunkat és kiállunk mások jogainak védelméért. Ezt most kell megtenni. Együtt véget vethetünk az 
LMBT személyek elleni erőszaknak és hátrányos megkülönböztetésnek; együtt fel tudunk építeni egy 
olyan világot, amely szabad és egyenlő. 


