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De geschiedenis van LGBT-rechten bij de VN 
 
 
 
 
Een bericht van het Bureau voor de mensenrechten van de VN. 
 
Het is 10 december 1948. De Algemene Vergadering van de VN keurt de Universele Verklaring van 
de rechten van de mens goed. Daarin staat "Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en 
rechten geboren." 
 
73 jaar later, in 2011, drukt de Mensenrechtenraad van de VN echter zijn ernstige bezorgdheid uit 
over gevallen van geweld en discriminatie op basis van seksuele gerichtheid en genderidentiteit. 
Over de hele wereld zijn lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders, oftewel LGBT, 
nog altijd het slachtoffer van discriminatie of grof geweld, marteling, ontvoering of zelfs moord. In 
76 landen zijn relaties met mensen van hetzelfde geslacht strafbaar, wat in strijd is met de 
mensenrechten. 
 
Aan deze misstanden moet een einde komen. Het tij keert: sinds 1990 worden relaties tussen 
personen van hetzelfde geslacht in bijna 40 landen wettelijk erkend. In nog veel meer landen is 
discriminatie van LGBT-personen bij wet verboden. Meer en meer landen onderkennen de ernst van 
de situatie en dringen aan op maatregelen door de VN. In de afgelopen 4 jaar heeft dit geleid tot de 
eerste VN-resolutie over dit onderwerp, het eerste officiële VN-rapport en het eerste formele 
intergouvernementele debat in de Mensenrechtenraad van de VN. Op 26 juli 2013 startte de VN de 
wereldwijde campagne "Free & Equal", bedoeld om aandacht te vragen voor geweld tegen en 
discriminatie van homo- en transseksuelen, en eraan bij te dragen dat miljoenen LGBT niet langer 
worden gediscrimineerd omdat ze zichzelf zijn. 
 
We moeten de grondrechten van LGBT beschermen. Hiervoor zijn wijzigingen van wetgeving en 
beleid niet voldoende; er is ook een mentaliteitsverandering voor nodig. Net als de strijd tegen 
racisme en de strijd voor gendergelijkheid kan de strijd voor gelijkheid van LGBT alleen worden 
gewonnen door onze krachten te bundelen, onze stem te verheffen en de rechten van anderen te 
verdedigen. Nu is het moment daar. Samen kunnen we het geweld tegen en de discriminatie van 
LGBT stoppen; samen kunnen we een vrije en gelijkwaardige wereld bouwen. 


