Станом на 12.02.2011

ДЕКЛАРАЦІЯ
про заснування Ради ЛҐБТ-організацій України
м. Київ

13 грудня 2008 р., субота

Ми, представники місцевих і всеукраїнських ЛҐБТ-організацій України, що об’єднують членів ЛҐБТспільноти України (лесбійок, ґеїв, бісексуалів і трансґендерів) і працюють в інтересах людей
гомосексуальної та бісексуальної орієнтації обох статей (чоловіків, які практикують секс із чоловіками,
та жінок, які практикують секс із жінками), а також трансґендерних осіб,
виходячи з необхідності координації наших зусиль у справі:
•

досягнення в Україні повної громадянської рівності й соціального комфорту для лесбійок, ґеїв,
бісексуалів і трансґендерів,

•

створення в Україні належних умов для всебічного розвитку і соціального становлення
особистості незалежно від сексуальної орієнтації, сексуальної та ґендерної ідентичності,

•

формування внеску в національну відповідь на епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу,

•

становлення ЛҐБТ-спільноти
громадянського суспільства,
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політично

й

соціально

активного

суб’єкта

з метою всебічної, комплексної та системної адвокації прав, інтересів і потреб ґеїв, лесбійок,
бісексуалів та трансґендерів в Україні, представництва ЛҐБТ-спільноти України перед державними
органами, іншими організаціями та спільнотами на національному і міжнародному рівнях,
у рамках Року консолідації громадського руху за права ґеїв, лесбійок, бісексуалів і трансґендерів
України, проголошеного 18 квітня за рішенням учасників Першої національної ЛҐБТ-конференції,
враховуючи позиції зацікавлених сторін та йдучи назустріч широким очікуванням щодо утворення
координаційного механізму співпраці між ЛҐБТ-організаціями України,
беручи до уваги напрацювання експертів Постійної референтної групи з питань ЛҐБТ і ЧСЧ-сервісних
проектів в Україні щодо утворення такого національного координаційного механізму, —
1) оголошуємо про заснування Ради ЛҐБТ-організацій України як об’єднання легалізованих в
Україні ЛҐБТ-організацій;
2) заявляємо, що Рада
зацікавлених сторін;
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3) формуємо робочу групу з погодження Положення про Раду ЛҐБТ-організацій України;
4) встановлюємо, що рішення Ради з основних питань її діяльності приймаються
уповноваженими представниками організацій — членів Ради за принципом «одна організація
— один голос» при відсутності голосів проти;
5) висловлюємо переконання, що зі створенням Ради ЛҐБТ-організацій України національний
ЛҐБТ-рух виходить на новий, більш високий щабель розвитку та зможе ефективніше
домагатися досягнення своїх цілей і завдань;
6) закликаємо органи державної влади України та інститути громадянського суспільства, що
діють в Україні, вбачати у створюваній Раді ЛҐБТ-організацій України суб’єкт суспільнополітичних відносин і будувати стосунки з Радою на засадах партнерства й співпраці;
7) залишаємо цю Декларацію відкритою для підписання всіма ЛҐБТ-організаціями України, в
тому числі тими, що будуть створені після заснування Ради ЛҐБТ-організацій України.

