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Ми, дев’яносто дев’ятеро представників місцевих і всеукраїнських ЛГБТ-організацій, 
ініціативних ЛГБТ-груп, активісток й активістів ЛГБТ-руху, керівників та працівників 
соціальних проектів, спрямованих на чоловіків, що практикують секс із чоловіками (ЧСЧ), 
експертів з питань ЛГБТ-спільноти та ЧСЧ-сервісу,  

 зібравшись на IV щорічну Національну конференцію ЛГБТ-руху та ЧСЧ-сервісу 
України (27–29 травня 2011 р.) задля створення умов для обміну досвідом і 
зближення позицій між суб'єктами ЛГБТ-руху та ЧСЧ-сервісу України, підвищення 
рівня нашого професіоналізму в сфері соціальної роботи з ЛГБТ/ЧСЧ/ЖСЖ, задля 
дальшої мобілізації ЛГБТ-спільноти та розвитку ЧСЧ-сервісу України, натхнення й 
консолідації лідерів, активістів, соціальних працівників; 

 констатуючи вдале та ефективне проведення конференції в цілому та окремих 
конференційних заходів зокрема; 

 виходячи з необхідності зафіксувати провідні досягнення конференції, найцікавіші ідеї 
та думки, висловлені її учасниками; 

 дбаючи про формування пріоритетів ЛГБТ-руху та ЧСЧ-сервісу на наступний 
міжконференційний період; 

 висловлюючи подяку п’ятьом співорганізаторам конференції — Міжнародному 
благодійному фондові «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», Постійній 
референтній групі з питань ЛГБТ-руху та ЧСЧ-сервісних проектів в Україні, 
USAID | Проектові розвитку ВІЛ/СНІД-сервісу в Україні, Всеукраїнській благодійній 
організації «Точка опори» (за фінансової підтримки Асоціації «Сідаксьйон», Франція) 
та Громадській організації «Міжрегіональний центр ЛГБТ-досліджень Донбас-
СоцПроект», — 

КОНСЕНСУСНО ЗАЯВЛЯЄМО ПРО ТАКЕ: 

1. Актуальною суспільною потребою є впровадження в Україні комплексного 
антидискримінаційного законодавства, яке має ґрунтуватися на принципі рівності 
можливостей замість принципу формальної рівності. 

2. Зацікавлені ЛГБТ-організації запрошуються до процесу розробки та дальшої промоції 
антидискримінаційного законодавства з метою прямого включення сексуальної 
орієнтації та ґендерної ідентичності до переліку підстав, за якими дискримінація в 
Україні забороняється. 

3. У роботі ЛГБТ-організацій доцільним убачається органічне поєднання стратегії 
проведення публічних і масових акцій («акціонізм») зі стратегією адвокації через участь 
в роботі консультаційно-дорадчих структур при органах державної влади та місцевого 
самоврядування, стратегічне листування й судочинство, публікацію результатів 
досліджень з ЛГБТ/ЧСЧ-проблематики та інші методи «бюрократичної» і дослідницької 
роботи із обов’язковим супроводженням цих двох стратегій відповідними PR-заходами. 

4. Нагальним є особливий акцент на розвиткові позитивної профілактики як необхідного 
компоненту ефективних дій із забезпечення здоров’я та благополуччя ЛГБТ, а 
передусім — ЧСЧ, які живуть із ВІЛ. 
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5. Доцільно вести дальшу роботу зі здійснення рутинного моніторингу стану справ із 
дотриманням прав людини щодо ЛГБТ в Україні. 

6. На порядку денному є проведення загальноукраїнського сексологічного дослідження 
серед населення з метою отримання уточнених даних про кількість ЧСЧ та ЖСЖ в 
Україні. 

7. Практика проведення стратегічного планування і національних конференцій ЛГБТ-руху 
та ЧСЧ-сервісу України у щорічному форматі довела свою ефективність у справі 
розвитку спільноти та проектів зі здоров’я для ЛГБТ/ЧСЧ/ЖСЖ. Щорічні 
стратпланування та нацконференції виконують унікальну мобілізаційну та інтеграційну 
функцію, заохочують і надихають активістів та фахівців, задають належний темп 
дальшого розвитку ініціатив в ЛГБТ-русі та ЧСЧ-сервісі України. 

8. Результати розвитку ЛГБТ-спільноти за останні роки засвідчують, що мобілізація 
спільноти є одним із провідних чинників, який створює передумови для ефективного 
впровадження сервісів із профілактики ВІЛ-інфекції та ІПСШ серед цільових груп. 

9. Необхідними є дальше розширення донорськими організаціями фінансової та технічної 
підтримки заходів із мобілізації ЛГБТ-спільноти на місцевому, регіональному та 
національному рівнях, зокрема — стратегічних планувань і національних конференцій 
ЛГБТ-руху та ЧСЧ-сервісу. 

10. Оргкомітетові конференції рекомендується донести до донорських організацій та інших 
зацікавлених сторін нову інформацію про фінансовий еквівалент власного внеску ЛГБТ-
спільноти в розвиток ЛГБТ-руху та ЧСЧ-сервісу. 

11. Учасники конференції вітають розвиток руху ЛГБТ-християн — у тій мірі, в якій це 
відповідає духовно-релігійним потребам віруючих ЛГБТ. 

12. ЛГБТ-організаціям рекомендується приділяти особливу увагу аргументованому 
спростуванню брехливих заяв про так звані «антисімейні технології» у контексті 
ведення суспільної дискусії з питань громадянської рівноправності ЛГБТ. 

13. Актуальним завданням є просування в Україні концепції сексуальних і репродуктивних 
прав людини (чоловіків і жінок). 

14. Зацікавленим сторонам рекомендується адвокатувати та підтримувати впровадження 
комплексного пакету послуг із профілактики ВІЛ-інфекції та ІПСШ для ЧСЧ взагалі, а 
також послуг із догляду та підтримки для ВІЛ-позитивних ЧСЧ — з максимальним 
охопленням цільових груп. 

15. Організаціям, які реалізують проекти з профілактики ВІЛ-інфекції та ІПСШ серед ЧСЧ, 
рекомендується розробляти, пілотувати та впроваджувати інноваційні підходи у сфері 
забезпечення здоров’я ЧСЧ, аналізуючи потреби нових і неохоплених підгруп, а також 
формувати профілактичні меседжі та підходи, базуючись на аналізі трендів сексуальної 
поведінки цільової групи.  

16. Рекомендується розширювати Програму менторської підтримки та впроваджувати 
надалі фемідоми як альтернативний бар’єрний засіб, а також забезпечувати якість 
соціально-психологічного консультування для ЧСЧ/ЛГБТ та розвивати систему 
супервізії психологів і соціальних працівників. 

17. Доцільним є ведення просвітницької роботи з питань сексизму та фемінізму для 
активістів ЛГБТ-організацій та ініціативних груп. 

18. Чинні ЛГБТ-організації запрошуються до активної участі в роботі провідного 
координаційного механізму країни у сфері ЛГБТ-руху — Всеукраїнської спілки «Рада 
ЛГБТ-організацій України» (як у рамках Ради в цілому, так і її окремих комітетів 
зокрема) • 


