A MAGYAR LMBT SZÖVETSÉG JAVASLATAI A HOMOFÓBIA ÉS
TRANSZFÓBIA ELLENI VILÁGNAP (MÁJUS 17.) KAPCSÁN
2004 óta a világ számos országában megtartják a Homofóbia és Transzfóbia Elleni Világnapot
(International Day Against Homophobia and Transphobia - IDAHOT), amelynek keretében politikai
döntéshozók, emberi jogi intézmények, civil szervezetek és aktivisták állnak ki a leszbikus, meleg,
biszexuális és transznemű (LMBT) embereket érő, homofóbián és transzfóbián alapuló diszkriminációval és erőszakkal szemben. A napot minden évben május 17-én tartják, ezzel emlékezve
arra, hogy 1990-ben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ezen a napon törölte a
homoszexualitást a mentális betegségek listájáról.
A civil kezdeményezésként indult világnap elismertsége az elmúlt években jelentősen megnőtt,
kormányok és az ENSZ számos vezetője szólalt fel a világnapon és ítélte el az LMBT embereket
érő emberi jogi sérelmeket. 2013-ban az ENSZ videókampányt indított, amelyben többek közt Ban
Ki-Moon, az ENSZ főtitkára is felszólalt az LMBT emberek jogai mellett. 2012-ben Navi Pillay, az
ENSZ emberi jogi főbiztosa szólította fel a döntéshozókat világszerte, hogy biztosítsák az LMBT
emberek diszkriminációjával szembeni védelmet. Ban Ki-Moon ugyanezen a napon arra kérte a
világ kormányait, hogy védjék meg az LMBT embereket az őket érő erőszaktól, törvényileg tiltsák
meg a szexuális irányultság és nemi identitás alapú diszkriminációt, és növeljék a társadalom tudatosságát. Az ENSZ idén világméretű Free and Equal kampánya keretében fogja ünnepelni a világnapot.
Európában minden évben számos kormány csatlakozik a naphoz, tavaly Hollandia, idén Málta
rendezi meg az éves IDAHOT konferenciát, ahol kormányzati képviselők és civil szervezetek találkoznak. 2012-ben ezen a napon Belgiumban több, mint 70 önkormányzat tett ki szivárványszínű
zászlót; Montenegróban tavaly május 17-én fogadta a kormány a nemzeti LMBT stratégiát; Lengyelországban számos politikus (köztük Agnieszka Kozłowska-Rajewicz államtitkár) szólalt fel az
LMBT emberek jogaiért.
A magyar kormány részéről 2005-ben és 2006-ban az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium közleményben emlékezett meg a világnapról, azóta azonban egyetlen
magyar kormányzati szereplő sem nyilvánult meg a témában. Civil szervetek és akadémiai intézmények azóta is minden évben számos szakmai programmal és tudatosságnövelő eseménnyel
hívják fel a figyelmet a transzfóbia és homofóbia elleni fellépés fontosságára.
Mindezek alapján javasoljuk, hogy:
 a Kormány 2014. május 17-én adjon ki közleményt, amelyben elítéli a homofóbiát és
transzfóbiát, a magyarországi LMBT embereket érő diszkriminációt és erőszakot;
 az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
az iskoláknak küldött levélben hívja fel a figyelmet a világnaphoz kapcsolódó iskolai foglalkozások szervezésének lehetőségére;
 a Kormány Emberi Jogi Munkacsoportja vállalja el a Háttér Társaság által 2014. május
16-ra szervezett, az LMBT emberek jogaival foglalkozó konferencia védnökségét;
 a konferencián a Kormány magas rangú képviselőjével képviseltesse magát.
A Magyar LMBT Szövetség 2009-ben létrehozott ernyőszervezet, amely a Magyarországon működő
leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) szervezeteket fogja össze. A Szövetség célja az
LMBT emberek egyenlőségének és emberi jogainak előmozdítása, a hátrányos megkülönböztetés és
előítéletek elleni fellépés, az LMBT emberek társadalmi befogadásának, láthatóságának, identitásának
erősítése. A Szövetség az ILGA-Europe európai ernyőszervezet tagja.
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