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НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ — СОЛІДАРНІСТЬ ІЗ УКРАЇНОЮ.  

Звернення до ЛГБТ-спільноти Нідерландів у зв’язку з референдумом  

щодо асоціації з Україною, призначеним на 06.04.2016 

м. Київ, 11 лютого 2016 р. 

6 квітня народ Нідерландів візьме участь у консультативному референдумі, призначеному 

урядом країни щодо схвалення Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом, яку підписано 

прем’єр-міністром Королівства Марком Рютте. Цей документ наприкінці 2013 року став каменем 

спотикання  

для нашої країни та призвів до найсильніших потрясінь за 22 роки з часів здобуття незалежності. Коли 

попередній президент України Віктор Янукович в останній момент відмовився від підписання Угоди, 

налаштоване проєвропейськи громадянське суспільство одразу розпочало мирні акції протесту,  

що вилилися у революційні події 2013–2014 років. 

Для українських ЛГБТ підписання Угоди про асоціацію нашої країни з Євросоюзом та його 

державами-учасницями має особливе значення. На жаль, Україна значно відстає від ЄС  

за стандартами захисту прав людини, за нормами проти дискримінації людей на підставі сексуальної 

орієнтації та ґендерної ідентичності. Ця ситуація стала змінюватись на краще лиш останнім часом — 

унаслідок посилення співпраці між Україною та ЄС.  

Три роки тому перед українцями постав цивілізаційний вибір: зближуватися з Російською 

Федерацією (де «пропаганда гомосексуалізму» є правопорушенням) чи ЄС (де гарантовані права 

людини для всіх, включно з ЛГБТ). Українці та українки під час Євромайдану зробили свій вибір  

на користь європейських цінностей та принципів. Це для нас є дуже важливою причиною звернутися 

до братів і сестер із Нідерландів із закликом підтримати Угоду про асоціацію з Україною. Адже 

уніфікація підходів до прав і свобод людини в Україні за прикладом Нідерландів та інших країн ЄС 

допоможе українському суспільству активніше долучитись до таких європейських цінностей, як повага  

до індивідуальності та право на самовираження і толерантність. Асоціація між Україною та ЄС — це 

захист прав людини й для української спільноти ЛГБТ.  

Ми готові наслідувати та впроваджувати в українських реаліях найкращі підходи й стандарти 

Європейського Союзу. Але водночас ми прагнемо глибше познайомити народи країн ЄС із здобутками 

нашої власної культури та багатствами нашої землі, співпрацювати на всіх рівнях.  

Сьогодні ми, українські ЛГБТ-організації, об’єднані в національній спілці — Раді ЛГБТ-

організацій України, — закликаємо вас пристати в Нідерландах на позиції солідарності  

з Україною та підтримати на референдумі Угоду про асоціацію з Україною. Ми переконані, що від 

громадянської активності нідерландської ЛГБТ-спільноти значною мірою залежить успіх чи провал 

цього референдуму.  

Після позитивного рішення на плебісциті парламент Нідерландів, ґрунтуючись на волі народу, 

ратифікує асоціаційну Угоду — і вона набере чинності та відкриє для наших країн, народів і спільнот 

нові можливості взаємного збагачення та зближення. 

Підтримайте Угоду про асоціацію! Агітуйте підтримати її своїх співгромадян і співгромадянок! 

Пропагуйте солідарність із Україною!  

 

ДЛЯ ДОВІДКИ: Рада ЛГБТ-організацій України є спілкою, до складу якої входить 31 ЛГБТ-організація нашої країни. 

Рада представляє та відстоює інтереси ЛГБТ-спільноти України на національному та міжнародному рівнях, співпрацює  

з міжурядовими та правозахисними організаціями, іншими інститутами громадянського суспільства та мас-медіа. Діяльність 

Ради легалізовано Міністерством юстиції України.  

 

З повагою, 

секретар Ради Святослав ШЕРЕМЕТ 


