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En historia om hbt-personers rättigheter i FN 

 
 
 
 
Ett meddelande från kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter 
 
Det är den 10 december 1948 och FN:s generalförsamling har precis antagit den allmänna 
förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Den slår fast att alla människor är födda fria och lika i 
värde och rättigheter. 
 
Om vi snabbspolar fram till år 2011 uttrycker FN:s råd för mänskliga rättigheter fortfarande djup oro 
över våldet och diskrimineringen på grundval av sexuell läggning och könsidentitet. Över hela 
världen utsätts homosexuella, bisexuella och transsexuella fortfarande för diskriminering och 
grymma våldshandlingar, tortyr, kidnappning och till och med mord. I 76 länder är samkönade 
relationer fortfarande straffbart, i strid mot de grundläggande rättigheterna. 
 
Dessa övergrepp måste få ett slut. Utvecklingen håller på att vända: sedan 1990 har nästan 40 länder 
legaliserat samkönade relationer. Många andra har förbjudit diskriminering mot hbt-personer. Allt 
fler länder inser nu det akuta läget och manar till handling i FN. Under de senaste fyra åren har detta 
lett till den första antagna FN-resolutionen om detta ämne, den första officiella FN-rapporten och 
den första formella debatten mellan regeringar i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Den 26 juli 2013 
inledde FN den globala kampanjen ”Free and Equal” för att höja medvetenheten om homo- och 
transfobiskt våld och diskriminering och för att stoppa förtrycket av miljoner hbt-personer. 
 
Vi måste skydda hbt-personers grundläggande mänskliga rättigheter. Men detta kräver inte enbart 
att lagar och politik förändras. Det kräver också förändring i människors hjärtan och tankar. Precis 
som kampen mot rasism och kampen för jämställdhet kommer kampen för hbt-personers 
rättigheter endast att kunna vinnas om vi möts, gör vår röst hörd och står upp för våra 
medmänniskors rättigheter. Tiden är inne. Tillsammans kan vi sätta stopp för våldet och 
diskrimineringen mot hbt-personer. Tillsammans kan vi bygga en fri och rättvis värld. 


