Lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu tiesību aizsardzība ANO —
vēsturisks atskats

Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību biroja vēstījums
Ir 1948. gada 10. decembris. ANO Ģenerālā asambleja pieņem Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju.
Tajā ir teikts: „Visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi cieņā un tiesībās.”
Pagriežam laika ratu. Ir 2011. gads. ANO Cilvēktiesību padome pauž dziļas bažas par vardarbību un
diskrimināciju, ko cilvēkiem nākas piedzīvot savas seksuālās orientācijas un dzimumidentitātes dēļ.
Joprojām visā pasaulē lesbietes, geji, biseksuāļi un transpersonas — jeb LGBT — saskaras ar
diskrimināciju un brutālu vardarbību, šie cilvēki tiek spīdzināti, nolaupīti un pat nogalināti.
76 pasaules valstīs par attiecībām starp viena dzimuma cilvēkiem draud kriminālatbildība. Taču tas ir
pamattiesību pārkāpums.
Šādai ļaunai attieksmei ir jāpieliek punkts. Situācija mainās — kopš 1990. gada gandrīz 40 valstis ir
legalizējušas viendzimuma partnerattiecības. Krietni vairāk valstu ir ar likumu aizliegušas lesbiešu,
geju, biseksuāļu un transpersonu diskrimināciju. Nu jau arvien lielāks valstu skaits atzīst, ka
jautājums ir neatliekams, un neatlaidīgi prasa ANO rīkoties. Rezultātā pēdējo četru gadu laikā ir
pieņemta pirmā ANO rezolūcija šajā jautājumā, pirmais oficiālais ANO ziņojums, un ir notikušas
pirmās oficiālās starpvalstu debates ANO Cilvēktiesību padomē. 2013. gada 26. jūlijā ANO uzsāka
globālu kampaņu „Brīvi un vienlīdzīgi”, lai uzlabotu cilvēku izpratni par homofobisku un transfobisku
vardarbību un diskrimināciju un palīdzētu apturēt ļaunprātīgu izturēšanos pret lesbietēm, gejiem,
biseksuāļiem un transpersonām tikai par to, ka šie cilvēki ir tādi, kādi viņi ir.
Mums ir jāaizsargā lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu cilvēktiesības. Taču tas nenozīmē tikai
to, ka jāmaina likumi un politika. Pārmaiņām jānotiek cilvēku domās un sirdīs. Gluži tāpat kā cīnoties
pret rasismu un cīnoties par dzimumu vienlīdzību, arī cīņā par LGBT vienlīdzību uzvaru gūsim tikai
tad, ja apvienosim spēkus, ja paudīsim savu viedokli, ja iestāsimies par citu cilvēku tiesību aizstāvību.
Ir pienācis laiks rīkoties. Kopīgiem spēkiem mēs varam apturēt vardarbību un diskrimināciju, kas
vērsta pret lesbietēm, gejiem, biseksuāļiem un transpersonām. Kopīgiem spēkiem mēs varam
izveidot pasauli, kurā valdītu brīvības un vienlīdzības gars.
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