História práv osôb LGBT na pôde OSN

Správa z Úradu OSN pre ľudské práva
Je 10. decembra 1948 a Valné zhromaždenie OSN prijíma Všeobecnú deklaráciu ľudských práv.
Hovorí sa v nej, že „všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti aj právach.“
Presúvame sa však rýchlo do roku 2011, keď Rada OSN pre ľudské práva vyjadruje hlboké
znepokojenie z aktov násilia a diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity.
Lesbičky, gejovia, bisexuáli a transrodové osoby, teda LGBT osoby, sa stále stávajú obeťami
diskriminácie a brutálnych násilných činov, mučenia, únosov, ba dokonca vrážd. V 76 krajinách sa
vzťahy osôb s rovnakým pohlavím považujú za trestný čin, v rozpore so základnými právami.
S týmto porušovaním práv treba skoncovať. Časy sa menia: od roku 1990 takmer 40 krajín
legalizovalo vzťahy osôb s rovnakým pohlavím. Oveľa viac krajín zákonom zakázalo diskrimináciu
LGBT osôb. Čoraz viac krajín už uznáva naliehavosť tohto problému a usiluje sa o to, aby OSN
podnikla rázne kroky. Za uplynulé 4 roky to viedlo k prijatiu prvej rezolúcie OSN na túto tému, prvej
oficiálnej správy OSN a k zorganizovaniu prvej medzivládnej rozpravy na pôde Rady OSN pre ľudské
práva. OSN odštartovala 26. júla 2013 celosvetovú kampaň pod názvom Free & Equal (Slobodní a
rovnoprávni), ktorej cieľom je zlepšiť informovanosť o homofóbnom a transfóbnom násilí a
diskriminácii a zároveň skoncovať s prenasledovaním miliónov LGBT osôb za to, že sú tým, čím sú.
Musíme chrániť základné ľudské práva LGBT osôb. Na to však nestačí len zmena zákonov a politík,
ale treba dosiahnuť aj zmenu v srdciach a mysliach ľudí. Podobne ako boj proti rasizmu, ako boj za
rodovú rovnosť, aj boj za rovnoprávnosť LGBT osôb možno vyhrať iba vtedy, keď sa spojíme, keď
budeme otvorene vystupovať, keď budeme brániť práva iných. Teraz nadišiel čas, aby sme to spravili.
Spoločne môžeme zastaviť násilie a diskrimináciu voči LGBT osobám; spoločne môžeme budovať
svet, ktorý je slobodný a rovnoprávny.
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