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O istorie a drepturilor persoanelor LGBT în cadrul ONU 

 
 
 
 
Mesaj transmis de Biroul Organizației Națiunilor Unite pentru drepturile omului 
 
10 decembrie 1948 - Adunarea Generală a ONU adoptă Declarația universală a drepturilor omului. 
Aceasta prevede că „Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi.” 
 
Mergem rapid în anul 2011, când Consiliul ONU pentru Drepturile Omului își exprimă îngrijorarea 
profundă cu privire la actele de violență și de discriminare bazate pe orientare sexuală și identitate 
de gen. În întreaga lume, persoanele lesbiene, homosexuale, bisexuale și transgen (persoanele LGBT) 
încă sunt victime ale discriminării și ale actelor de violență brutale, ale torturii, ale răpirilor și chiar 
ale asasinatelor. În 76 de țări, relațiile între persoane de același sex sunt sancționate penal, ceea ce 
încalcă drepturile fundamentale. 
 
Aceste abuzuri trebuie să înceteze. Situația a evoluat: din 1990 și până în prezent, relațiile între 
persoane de același sex au fost legalizate în aproape 40 de țări. Multe alte țări au interzis prin lege 
discriminarea persoanelor LGBT. În prezent, din ce în ce mai multe state recunosc urgența situației și 
exercită presiuni asupra ONU pentru adoptarea de acțiuni în acest sens. În ultimii patru ani, toate 
aceste eforturi au condus la adoptarea de către ONU a primei rezoluții în acest domeniu, la 
elaborarea primului raport ONU oficial și la prima dezbatere interguvernamentală oficială din cadrul 
Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU. La 26 iulie 2013, ONU a lansat campania mondială Free 
& Equal (Liberi și egali), menită să sensibilizeze publicul cu privire la violența și discriminarea legate 
de homofobie și transfobie și să ajute la combaterea cazurilor de încălcare a drepturilor a milioane 
de persoane LGBT din cauza identității lor. 
 
Trebuie să apărăm drepturile fundamentale ale omului ale persoanelor LGBT. Însă, în acest scop, nu 
este suficientă schimbarea legislației și a politicilor, este necesară și o schimbare de mentalitate. Ca 
și în cazul luptei împotriva rasismului și al luptei pentru egalitatea de gen, lupta pentru egalitatea 
persoanelor LGBT nu poate fi câștigată decât dacă suntem uniți, dacă luăm atitudine și dacă apărăm 
cu fermitate drepturile celorlalți. Trebuie să acționăm chiar acum! Împreună putem elimina violența 
și discriminarea persoanelor LGBT, împreună putem construi o lume liberă și egală. 


