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Преамбула 

Ми, сто п’ятеро представників і представниць ЛГБТ-організацій, ініціативних ЛГБТ-
груп, активістів й активісток громадського руху за права та рівноправність ЛГБТ, 
керівників і керівниць, працівників і працівниць соціальних проектів, спрямованих на 
чоловіків, що практикують секс із чоловіками (ЧСЧ), експертів та експерток із питань 
ЛГБТ-спільноти та ЧСЧ-сервісу,  

 підбиваючи підсумки триденної VI щорічної Національної конференції ЛГБТ-руху 
та ЧСЧ-сервісу України «Рівноправність і залученість», яка відбулася 31 травня 
— 2 червня 2013 р. в столиці України місті Києві за підтримки Міжнародного 
благодійного фонду «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» та 
Миколаївської Асоціації Геїв, Лесбіянок і Бісексуалів «ЛІГА», 

 дбаючи про формування пріоритетів ЛГБТ-руху та ЧСЧ-сервісу на наступний 
міжконференційний період — 2013–2014 рр., 

 виходячи з загальної мети ЛГБТ-руху України — досягнення в Україні повної 
громадянської рівності та соціального комфорту для представників і 
представниць ЛГБТ-спільноти, — а також загальної мети ЧСЧ-сервісу України — 
подолання епідемії ВІЛ-інфекції серед ЧСЧ в Україні та зведення до нуля нових 
випадків інфікування ВІЛ і смертей від СНІДу серед ЧСЧ,  

 керуючись Стратегічною програмою розвитку ЛГБТ-спільноти України до 2027 
року та Планом заходів щодо розвитку ЛГБТ-спільноти і забезпечення 
громадянської рівності та соціального комфорту для гомосексуалів, бісексуалів 
та трансґендерів в Україні, взятими за основу рішенням Всеукраїнської спілки 
«Рада ЛГБТ-організацій України» від 4 листопада 2012 р., — 

УХВАЛЮЄМО ТАКІ РІШЕННЯ, ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗВЕРНЕННЯ: 

I. У політичній сфері 

1. Звертаємося до лідерів парламентських фракцій, Голови Верховної Ради України 
та його заступників, керівництва та членів профільних парламентських 
комітетів, усіх народних депутатів України із закликом ужити всіх заходів задля 
зняття з розгляду низки законопроектів, які ми вважаємо такими, що в разі 
їхнього прийняття порушать в Україні та поза її межами конституційні права та 
свободи людей з числа ЛГБТ, а саме: 

http://www.aidsalliance.org.ua/
http://www.lgbt.mk.ua/
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a. проекту Закону України від 12 грудня 2012 р. № 0945 (колишній від 20 
червня 2011 р. № 8711) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
(щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір)», внесеного 
на розгляд Верховної Ради України народними депутатами й депутатками 
VI скликання Царьковим Є. І., Лук’яновою К. Є., Унгуряном П. Я., 
Ковалевською Ю. С., Чорноволом Т. В. і Григорович Л. С. та прийнятого за 
основу 2 жовтня 2012 р., 

b. проекту Закону України від 27 грудня 2012 р. № 1155 «Про заборону 
спрямованої на дітей пропаганди одностатевих сексуальних стосунків», 
внесеного на розгляд Верховної Ради України народним депутатом України 
Колесніченком В. В., 

c. проекту Закону України від 30 січня 2013 р. № 2133 «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України (щодо недопущення усиновлення 
українських громадян особами, які перебувають в одностатевих шлюбах)», 
внесеного на розгляд Верховної Ради України народними депутатами 
України Мирним О. Б. та Мірошниченком І. М., 

d. проекту Закону України від 5 березня 2013 р. № 2342-1 «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо запобіганню та протидії 
дискримінації в Україні», внесеного на розгляд Верховної Ради України 
народними депутатами України Мірошниченком І. М. і Мирним О. Б., 
відповідно до якого пропонується встановити, що «вказівки, інструкції або 
заклики до дискримінації стосовно особи та/або групи осіб» за ознакою 
їхньої «сексуальної орієнтації» не вважаються підбурюванням до 
дискримінації в розумінні Закону України «Про засади запобігання та 
протидії дискримінації в Україні». 

2. Вітаємо внесення урядом України на розгляд Верховної Ради України проекту 
Закону України від 19 лютого 2013 р. № 2342 «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації в 
Україні», що ним пропонується внести поправку до Кодексу законів про працю 
України, згідно з якою перший абзац статті 21 «Рівність трудових прав громадян 
України» має набути такого вигляду: «Україна забезпечує рівність трудових прав 
усіх громадян незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової 
та національної приналежності, статі, сексуальної орієнтації, мови, політичних 
поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та 
інших обставин». 

3. Водночас наполягаємо на експліцитному включенні ознак сексуальної орієнтації 
та ґендерної ідентичності до всіх законів України, які містять 
антидискримінаційні норми. 

4. Вважаємо необхідним представити пропозиції організованого ЛГБТ-руху України 
на розгляд Конституційної Асамблеї щодо поправок до Конституції України з 
метою забезпечення прав і свобод людини для ЛГБТ, зокрема пра ва на захист 
від дискримінації (нерівного ставлення) за ознаками сексуальної орієнтації та 
ґендерної ідентичності, а також пра ва на створення сім’ї на прийнятних і 
бажаних підставах у формі шлюбу або реєстрованого цивільного партнерства 
без огляду на стать членів (членкинь) відповідного сімейного союзу. 

5. Задля адекватної відповіді на соціальні реалії нашого часу та заради зміцнення 
соціальної справедливості закликаємо Верховну Раду України додати мотиви 
гомофобії до складу обтяжуючих обставин, які обмежуються нині «мотивами 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45128
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45242
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45594
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45988
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/про%20засади%20запобігання%20та%20протидії%20дискримінації%20в%20україні
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45813
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/кодекс%20законів%20про%20працю%20україни
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/328/2012
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расової, національної чи релігійної нетерпимості», при скоєнні злочинів, 
передбачених статтею 126 «Побої і мордування», статтею 127 «Катування», 
статтею 129 «Погроза вбивством» Кримінального кодексу України. 

6. Закликаємо центральні та місцеві органи влади, органи влади Автономної 
Республіки Крим і органи місцевого самоврядування проводити інформаційно-
освітні кампанії та інші заходи з питань людської сексуальності, зокрема 
сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності, серед широкого населення та 
окремих цільових груп із метою зменшення побутової та іншої дискримінації й 
стигматизації представників і представниць ЛГБТ-спільноти, подолання хибних 
стереотипів про ЛГБТ та упередженого ставлення до ЛГБТ. 

II. У сфері розвитку ЛГБТ-руху України  

7. Уважаємо пріоритетним курс на посилення видимості ЛГБТ-спільноти, зокрема 
шляхом заохочення камінауту представників і представниць спільноти. 

8. Акцентуємо на необхідності вжиття дальших системних заходів із підвищення 
кваліфікації ЛГБТ-лідерів і лідерок. 

9. Закликаємо проводити в регіонах навчальні тренінги, семінари й дискусії для 
активу ЛГБТ-організацій та ініціативних ЛГБТ-груп із питань дискримінації 
всередині ЛГБТ-спільноти. 

10. Констатуємо необхідність доопрацювання Стратегічної програми розвитку ЛГБТ-
спільноти України у відповідності до актуального стану справ у соціально-
політичній сфері та з урахуванням інституційного потенціалу ЛГБТ-руху України. 

11. Уважаємо за доцільне розробляти та впроваджувати операційні плани дій щодо 
адвокації в інтересах ЛГБТ-спільноти України приблизно на річні періоди між 
національними конференціями ЛГБТ-руху та ЧСЧ-сервісу України. 

12. Наголошуємо на необхідності розроблення та ухвалення етичного кодексу ЛГБТ-
руху України.  

13. Рекомендуємо зацікавленим ЛГБТ-організаціям України ширше інтегрувати 
трансґендерний компонент у свою роботу. 

14. Уважаємо потрібним частіше ставити питання сексизму на порядок денний 
роботи ЛГБТ-організацій України, зокрема в рамках публічних ЛГБТ-заходів. 

15. Констатуючи інноваційність і корисність культурно-мистецьких заходів (арт-
заходів) у справі мобілізації ЛГБТ-спільноти й просування прав та інтересів 
ЛГБТ, вважаємо за необхідне збільшити кількість культурно-мистецьких заходів, 
підтримувати місцеві регіональні ініціативи щодо їх упровадження; створити в 
Україні систему обміну інформацією про культурно-мистецькі заходи, які 
проводяться ЛГБТ-спільнотою чи в її інтересах. 

III. Щодо співпраці із зацікавленими сторонами  

16. Рекомендуємо забезпечувати глибшу інтеграцію між ЛГБТ-рухом і 
правозахисним рухом, зокрема шляхом ініціювання та розширення співпраці між 
ЛГБТ- та правозахисними організаціями в регіонах. 

17. Високо оцінюємо підготовлений Програмою розвитку ООН документ «Зміни до 
законодавства, які забороняють ―пропаганду гомосексуалізму‖: проект закону 
України № 8711 ―Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо захисту 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/кримінальний%20кодекс
http://www.undp.org.ua/files/ua_39368ua_43498UKR_Ukraine_FAQ_Law_8711_-__June_2012.pdf
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прав дітей на безпечний інформаційний простір)‖. Типові запитання», 
опублікований у червні 2012 р. 

18. Вітаємо позицію широкого спектру вітчизняних і міжнародних організацій, 
депутатських об’єднань, громадських рухів, консультативно-дорадчих органів 
щодо неприйнятності законопроектів, спрямованих на обмеження прав і свобод 
для ЛГБТ в Україні, та закликаємо наших партнерів і надалі виявляти належну 
увагу до проблем дискримінації ЛГБТ в Україні, здіймаючи свій голос на захист 
прав і свобод людини.  

19. Ураховуючи досвід створення та роботи Всеукраїнської ради спільнот, а також 
досвід удалої роботи регіональних рад спільнот у дев’яти адміністративно-
територіальних одиницях України, вважаємо за доцільне створити регіональні 
ради спільнот для роботи в інших адміністративно-територіальних одиницях. 

20. Уважаємо за необхідне активніше заручатися підтримкою лідерів громадської 
думки у здійсненні роботи в інтересах ЛГБТ. 

IV. Щодо інформаційної політики  

21. Вітаємо багаторічну успішну співпрацю ЛГБТ-організацій України з вітчизняними 
й зарубіжними мас-медіа, наголошуючи на доцільності доведення до відома 
широкої громадськості інформації про соціальне та правове становище ЛГБТ в 
Україні. 

22. Закликаємо роз’яснювати в інформаційних повідомленнях для широкої аудиторії, 
що сучасна концепція справедливої демократії передбачає не диктат більшості, 
а збереження балансу між волею більшості та інтересами меншості з 
гарантуванням прав людини на рівних засадах для всіх. 

23. Вважаємо за необхідне напрацювати в межах ЛГБТ-руху України системну 
стратегію донесення інформації про ЛГБТ до широкої аудиторії, стратегію 
комунікації в середовищі суб’єктів ЛГБТ-руху та інформаційного обміну між 
ЛГБТ-рухом й іншими організаціями громадянського суспільства, зокрема 
шляхом проведення публічних кампаній із підвищення обізнаності про ЛГБТ з 
метою спростування хибних гомофобних і трансфобних стереотипів, боротьби з 
мовою ненависті, пропаганди рівності без огляду на сексуальну орієнтацію чи 
ґендерну ідентичність людини. 

24. Наголошуємо на нагальності розроблення стратегії реагування на протизаконну 
та неетичну інформаційно-пропагандистську роботу фейкових українських 
«ЛГБТ»-сайтів, сформувати та оприлюднити для загального відома їх перелік. 

25. Закликаємо партнерські організації до створення мобільних версій інтернет-
ресурсів ЛГБТ- та ЧСЧ-спрямованості, зокрема сайту «Національний ЛГБТ 
портал України» та сайту «Портал інформації для здоров’я ЧСЧ». 

26. Закликаємо партнерські організації оголосити та провести конкурс на створення 
відеороликів для національних інтернет-ресурсів ЛГБТ/ЧСЧ-спрямованості. 

V. У сфері ЧСЧ-сервісу України пропонуємо:  

27. Забезпечувати комплексність роботи з ВІЛ-позитивними ЧСЧ. 

28. Розвивати та підтримувати якісноорієнтовані соціальні проекти, спрямовані на 
ЧСЧ. 

http://lgbt.org.ua/
http://www.msmua.org/
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29. Розширювати проекти з профілактики ВІЛ-інфекції серед ЧСЧ шляхом залучення 
волонтерів. 

30. Надавачам послуг з онлайн-консультування ЧСЧ звернути увагу на доцільність 
повідомлення клієнтам у режимі онлайн про унікальну та/або особливо 
затребувану у відповідному регіоні послугу, яка надається виключно під час 
очного контакту із соціальним працівником на базі певної сервісної організації, 
— з метою залучення ЧСЧ, які отримують консультування через Інтернет, до 
числа «живих» клієнтів. 

VI. Щодо Церков і релігії  

31. Звертаємо увагу владних інституцій на неприпустимість допущення прямого 
втручання будь-яких Церков або релігійних громад у формування та здійснення 
державної політики, збурення ними суспільства на ґрунті ненависті до людей у 
зв’язку із сексуальною орієнтацією чи ґендерною ідентичністю.  

32. Визнаємо за Церквами та релігійними громадами право сповідувати 
альтернативну точку зору на людську сексуальність і право на популяризацію 
такої точки зору за умови додержання конституційного принципу поваги до 
людської гідності ЛГБТ. 

33. Протестуємо проти релігійної гомофобії та трансфобії, а також агресії щодо 
ЛГБТ, які виправдовуються вченням Церкви. 

34. Вітаємо проведення роз’яснювальної роботи з розвінчання гомофобних і 
трансфобних постулатів, які висловлюються окремими релігійними діячами та 
організаціями, й наголошуємо на необхідності представлення релігійній та 
світській громадськості альтернативних християнських поглядів на ЛГБТ-
проблематику, із урахуванням досвіду та практики зарубіжних Церков, що є 
відкритими до ЛГБТ.  

35. Уважаємо важливим ознайомлювати ЛГБТ-спільноту із контраргументами проти 
релігійного фундаменталізму, несприйняття інакшості, проповіді ненависті, яка 
лунає з вуст окремих релігійних діячів. 

36. Наголошуємо на актуальності дальшої офіційної та неофіційної роботи з 
церковними лідерами та іншими служителями культу в ракурсі пом’якшення 
позиції Церков та релігійних організацій у питаннях ЛГБТ та з метою зниження 
рівня гомофобних і трансфобних настроїв серед прихожан і прихожанок, 
віруючих і населення в цілому.  

37. Уважаємо за необхідне офіційно та публічно звернутися до Церков і релігійних 
організацій України із закликом засудити насильство та факти гомофобної та 
трансфобної агресії проти мирних громадян і громадлянок, учинюваної через 
дійсну чи уявну належність людей до ЛГБТ-спільноти з посиланнями на 
християнське віровчення. 

38. Закликаємо дружні до ЛГБТ Церкви та інші релігійні організації, що входять до 
Всесвітньої ради Церков, і дружніх до ЛГБТ релігійних лідерів звертатися до 
вітчизняних християнських конфесій і деномінацій та політичних сил із 
закликами про неприпустимість дискримінаційної, гомофобної та трансфобної 
риторики. 
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VII. Щодо дослідницької роботи  

39. Укотре наголошуємо на необхідності проведення в Україні національного 
репрезентативного дослідження сексуальності, зокрема сексуальної поведінки 
населення країни. 

40. Рекомендуємо продовжити погодження спільних підходів суб’єктів ЛГБТ-руху та 
ЧСЧ-сервісу України до єдиного понятійно-термінологічного апарату і 
оприлюднювати погоджені дефініції з додатковими термінологічними 
роз’ясненнями на релевантних інтернет-ресурсах. 

41. При проведенні чергових досліджень стосовно осіб, які надають сексуальні 
послуги на комерційній основі, та щодо ЛГБТ або конкретно трансґендерів 
рекомендуємо дослідницьким інституціям ураховувати наявність підгрупи 
трансґендерів серед працівників (працівниць) комерційного сексу та підгрупи 
працівників (працівниць) комерційного сексу серед трансґендерів. 

VIII. Щодо чергової національної конференції  

42. Підтримуємо проведення у 2014 р. чергової, VII, щорічної Національної 
конференції ЛГБТ-руху та ЧСЧ-сервісу України.  

43. Рекомендуємо організувати на початку чергової національні конференції 
знайомство всіх учасників та учасниць і виділити час на презентацію діяльності 
організацій і груп, представники (представниці) яких братимуть участь у 
конференції. 

44. Вважаємо доцільним провести в рамках чергової національні конференції окремі 
секції для спеціалістів — юристів і юристок, психологів і психологинь тощо. 

45. Рекомендуємо провести на наступній національній конференції ЛГБТ-руху та 
ЧСЧ-сервісу України тематичний захід з етики спілкування у середовищі ЛГБТ-
активу України та із зацікавленими сторонами. 

46. Наполягаємо на збільшенні в рамках чергової національної конференції питомої 
ваги дискусій з питань, актуальних для ЛГБТ-руху та ЧСЧ-сервісу України  


